










বৃহৎ 

নারদীয় পুরাণ। 

শ্রীযুক্ত ক বাবু যজেঃ শ্বর বন্দ্যোপাধ্যা য় কর্তৃক 

অনুবাঁদি দূত হইয়।, ৯২ নং বৰ ং ববাজার স্্রীটে 

দো এ 9৮৩ শক ঠ্ ঠক 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 

ক লিকাত। । 

১২৯২ । 





ফলশতি। 

হে মুনিগণ! বৈষ্ব-চুড়ামণি নারদ মহাত্মা, সনতকুমা- 
রের নিকট যে অপূর্ব হরিকথামৃত কীর্তন করিয়াছিলেন, 
যাহা জগতে বৃহন্নারদীয় পুরাণ নামে প্রসিদ্ধ, আমি তাহ। 
আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম । ইহা অতি পবিভ্র, 
ইহ পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলে সকল পাঁপ বিনষ্ট হয়, সকল 

ভুঃখ নিবারিত হয়; সমস্ত পুণ্য ও সর্ববষজ্ঞানুষ্ঠানের ফল 
লাভ করিতে পার] যাঁয়। হে বুধমণ্ডল ! খাহার! ইহার 

একটী শ্লোক অথবা শ্লোকার্দ পাঠ করেন, তাঁহাদের কখনও 
পাঁপবন্ধ জন্মে না। ধাহাঁর। আবার ইহার এক অধ্যায় 

স্বেচ্ছাপূর্ববক পাঠ করেন, তাহারা জ্যোতিষ্টোমের ফল 
লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। এই মহাপুরাণ নারায়ণে 
সমর্পিত, ইহ! পাঠ করিলে সকল কামন! সিদ্ধ হয় ; ধাহার! 
ভক্তিসহকারে ইহ1 পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তাঁহারা শত 

জম্মের পাঁপ হুইতে মুক্ত এবং সহত্রকুলে যুক্ত হইয়! সদ্য 
পরমপদ লাঁভ করিতে পাঁরেন। অনুদিন ধাঁহার! ভক্তি- 

পূর্ণহৃদয়ে তন্ময়ভাবে গোবিন্দের নাম উচ্চারণ ও শ্রবণ 

করেন ; তাহাদের তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞ, তীর্থান, ও 

থোঁদানে কি হইবে ? তাহার] দুর, কন্যা, দারা, ধনধান্য, 

ক্ষেত্র ও বন্ধুবান্ধব লইয়া! কি করিবেন? আহা! এই 

বৃহন্নারদীয় পুরাণ অতি পবিত্র; ইহাতে ছুংস্বপ্ন নিবারিত 

হয়, সর্ধছুঃখ নিরাকৃত হয়; ইহ ভবযন্ত্রণার একমাত্র 
আরোগ্যোপায়। ধাঁহাদের গৃহে এই পুরাণ লিখিত ব! 
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পঠিত হয়, ষাহাঁর! ভক্তিভাবে ইহার পুজা করিয়! থাঁকেন, 
কোন কুগ্রহই অথবা ভূতবেতালাঁদি তাহাদিগকে ৰাঁধা 
দিতে পারে না। নারায়ণের অনুগৃহে তাহারা দিনদিন, 
শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকেন। তীহাদিগের অগ্নিভয় 
থাকে না, চৌর তীহাঁদিগের কিছুই করিতে পাঁরে না । 
কুটুম্ঘকে সহত্রকোটি গোঁদান করিলে যে ফল লাভ করিতে 
পার! যায়, ইহার এক অধ্যায় মাত্র পাঠে সেই পুণ্য লব্ধ 
হইয়! থাকে । শতবার গঙ্গাস্থান করিয়া যে ফললাভ হইয়! 
থাঁকে, ইহার দশ অধ্যায় পাঠ করিলে সেই মহাফল লাভ 
করিতে পার! যায়। নারায়ণে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া যিনি 
এই মহা পুরাণ নিত্য পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি সদ্য 
শত জন্মের পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং দেহান্তে শতবংশে 
দমারৃত হইয়া পরম মোক্ষ লাঁভ করিয়া থাকেন। যিনি 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়। ইহার বিংশতি শ্লোক 

পাঠ করেন, তিনি জ্যোতিষ্টোমের ও প্রত্যহ গঙ্গাক্নানের 

কল লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। এই হিতকর পরম 

পবিত্র পুরাণ ছুরুতি ব্যক্তিদ্িগের নিকট কীর্তন করিতে 

নাই। নিম্ন আসনে উপবেশন পূর্বক বিনীতভাবে ভক্তি- 
সহকারে সকলে ইহা শ্রবণ করিবে । ইহ শ্রবণ করিলে 

কি ইহ,কি পর--সকল লোকেই স্থখলাভ করিতে পার! 
যায়। বস্তা ও শ্রোতা উভয়েই সদ্য সকল পাপ হইতে 
মুক্ত হুইয়। থাকে । জ্ঞান অথবা অজ্ঞানবশতঃ যে কেহ 
ইহ! শ্রবণ করিবে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া! পরমগতি 
প্রাপ্ত হইবেই হইবে । 



বিজ্ঞাপন । 

ৰাঙ্গাল! ভাষার দ্রুত উন্নতির সহিত আলি ভারতের রত্বশ্ব্ধপ অনেক 

পুরাণ সংহিতাদ্দি আলোকে আনীত হইতেছে ;--আজি ব্গসস্তানগণ 

ভারতীয় পুরাতত্বের,-_অমিয়ময় মুনিবচনাবলির মহিমা বুঝিতে *শিখিতে- 

ছেন, আলি তাহাদের স্বপ্নময় জীবনের মোহনিদ্রা ভাঙগিয়াছে; নৈরাশ্রের 

কুহেলিক1,--মরীচিকাঁর ছলন1,-ভাগ্যের বিড়ম্বনা? আগি আশ্বাসের 

ললিত তরুণ অরুণ কিরণে নুদুর দিগন্তে মিলাইবাঁর উপক্রম করিতেছে ॥ 

বাঙ্গালী বুঝিয়াছে মানবজীবন স্বপ্ননয় নহে,--উদ্দেশ্তহীন নহে; বুঝিয়াছে 

সৎশিক্ষার পাহাষো সাধন। করিতে পারিলে মানুষ দেবত। হইতে পারে। 

এই সকল সারগর্ভ শিক্ষা! পুরাণ হইতে যত পাঁওয়! যার, এমন আর 

কিছুতেই নহে । 

পুরাণাবলি রত্বগর্ভ৷ ভারতভূমির অমৃূল্যরত্ব; জগৎপুজ্য মর্য্যমনীষি- 

গণের গরীয্নসী চিস্তালার পুর্ণ ও পবিত্র আধার। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ মহর্ষি 
নারদ সেই ত্রিলোঁকপুজিত মুনিগণের একজন: অগ্রণী । দেবষি নারদ 
জ্ঞ(নীর অগ্রগণয, সন্ন্যাসীর শিরোভূষণ, যোগীর দীন্গাগ্তর। দেবতারাও 

তাহার নিকট অধ্যাআ-তত্ব শিক্ষা! করিতেন । সেই যোগীন্দ্রের এক একটা 

বাক্য এক একটী অমৃত ভাঁও)_-এক একটী শান্তিকু্ত। সংসার কাননের 

ঘোর দাবানলে বিদগ্ধ হইয়] যে ব্যক্তি তত্প্রণীত মহাপুরাণের একটী কথ! 

পাঠ করে, সে সকল কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করে) তাহার দগ্ধ হৃদয়ে 

অমৃতরস সিঞ্ত হয়, তাহার উত্তপ্ত শিরে শান্তিকুর্ধের নিগ্ধছায়া অর্পিত 

হয়। বলিতে কি এই নারদীয় পুরাণ ভক্তির শ্ুগভীয় সাগর,__সাধনার 

্ব্গীয় সহায়,-_মুক্তির মুখ্য দুত। ধর্মের নিগুঢ় তত্ব+বর্ণাশ্রমের বেদ- 
বিহিত বিধান,--মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্ত তন্ন তন্ন রূপে ইহাতে 

বর্ণিত হইয়াছে । ইহ! শাজের শিক্ষাদাতা, শৈবের সাধনাগুক, বৈষ্ণবের 

বিধানবর্ত।। ইহা পাঠ করিলে সকল ধর্দাবলন্বীরই শিক্ষালাভ হইতে 

পারে। বিশেষতঃ বর্তমান ধর্মান্দোলনেয় সময়, যখন হিন্দুমাজই পিতৃ- 
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পুকষগণের সনাতন ধর্ট্ের নিগুঢ় তত্ব জানিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, 

এ'সময়ে নাঁরদীয় পুরাঁণ দ্বিশেষ উপযোগী । ইহাতে কোনরূপ সাম্প্র 

দাঁয়িতার লেশমাত্র নাই, কি বৈষ্ণব, কি শাক, কি শৈব, সকল সম্প্রদায়ের 

লোকই ইহাতে সঙ্গান আসন পাইয়াছে। 

বৃহৎ নারদীয় পুরাণ অতি ছুল্লভ, এমন কি এশিয়াটিক শোপাইটাতেও 

ইহ গ্রকাশিত হয় নাই; সেইজন্য ইহার বাঙ্গাল। অন্থবাদ প্রকাশ করিতে 

আমাকে অনেক সাহিত্যপ্রিয় ধর্শ্শান্ুরাগী হিন্দুসস্তাঁন বিস্তর অনুরোধ 

করেন। অনেক স্থলে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্ত কোথাও পাইলাম না; 

পরিশেষে মত্প্রকাশিত রাজস্থানের প্রত্সদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 

বাবু ষজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বগ্রামের কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের রাশি রাশি 

পুরাণ ও স্মৃতির মধ্য হইতে তাহ। বাছিয়। আনেন। 

সখের বিষয় যজ্ঞেশ্বর বাবু স্বয়ং ইহার অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন। 

রাঁজস্থানে ষেআশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহ! কেবল ইহারই 
অনুপম লিপিচাতুর্্যের গুণে । নারদীয় পুরাণেও অকৃতকাধ্য হই নাই? 
চারি নাসের মধ্য প্রায় সহন্ত্র গ্রাহক আদরের সহিত ইহ! পাঠ করিয়াছেন 

অলমতি বিস্তরেণ । 

কলিকাত। | প্রীঅঘোরনাঁথ বরাঁট, 
বরাটগ্রেস, 

৯২ বহুবাজার ছ্ট। | 5 



সূচীপত্র । 

বিষয়। 

সিদ্ধাশ্রমে মুমুক্ষু মুনিগণের আগমন 

স্থমেক পর্বতে সনৎকুমারাদি মুনিগণের 

আগমন এবং নারদের হ্বরিস্তব 

সৃ্ি-বর্ণন 
ভক্তি ও আশ্রমধর্ম্ম কি? মৃকণডমুনির 

উপাখ্যান 

ভাগবতের প্রকৃত লক্ষণ 

গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন 

বাহুরাজার বিবরণ 

সগর রাজার উপাখ্যান 

মিত্রসহের উপাখ্যান 

বলিরাজাঁর সছিত দেবগণের যুদ্ধ 
অদিতির গর্ভে বামনরূপে ভগবানের জু 

এবং বলিরাজার দর্প-হরণ 

দীন বিধি 

ধর্মানুষ্ঠান-বিথি 
পাপ ও পাপীর শাস্তি-বিবরণ 
ভগীরথের গঙ্গা নয়ন 

দ্বাদশী ও পুর্ণিযাত্রভ 

ধ্জারোপণ ব্রত এবং সুমতি রাজার 

উপাখাৰন রঃ 

অধায়। 
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বিধয়। 

হরেপঞ্চক ব্রত 

মাসোপবাস ব্রত | 

একাদশীব্রত ও ভর্রশীল মুনির উপাখ্যান 
বর্ণাশ্রম-ধর্শ রঃ 

বর্ণশ্রমাচরবিধি,-_নংস্কারাদি 

গ্াহ্থ্য,_বিবাহ 
গাঙ্ন্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও তৈক্ষ্য 

আাদ্ব-বিধি 

প্রায়শ্চ্ত-বিধি 

যমমার্গ বর্ণন 

জীবের নিয়তি 

জীবের মোক্ষোপায় ;--যোগ 

হরি-মাহাত্ম্য রঃ 

দেবমালির উপাখ্যান 

যজ্ঞমালি ও সুমালির উপাখ্যান 

কনিক নামক ব্যাধের উপাখ্যান 

উতঙ্ক মুনির হরিস্তব .,. 

যজ্ঞধবজ রাজার উপাখ্যান এবং ইন্দ্র ও 

জুধর্ধমা সাদ 

যুগধর্শ ১৪ 

ফলশ্রুতি রঃ রা 

নারীয় পুরাণের হুটী সমাণ। 

অধা।য়। 

১৮ 

১০) 

,. 9 

২১ 

২ 

২৩ 

২৪ 

২৫ 

২ 

২৭ 

২৮ 

২৯ 
৬১০ 

৩১ 

৩২ 

৩৩ 

৩৪ 

৩৫ 

৩৩ 

পৃঠি। | 

১২. 

২৯৫ 

২১৭ 

২৮ 

২৩২. 

২৪০ 

৫৩ 

২৫৯ 

২৭৩ 

২৮৪ 

৩১২ 

৩২১ 

৩২৯ 

৩৩৫ 

৩৪৩ 

৩৪৮ 

৩৩০ 

৩৬৮ 



নমো ভগবতে বাস্থদেবায়। 

নারদীয় পুরাণ। 

প্রথম অধ্যায়। 

সিদ্ধাশ্রমে মুযুক্ষু মুনিগণের আগমন । 

পুরাকালে মহাপুণ্যময় 'নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ক্রহ্ধজ্ঞ 
মহুধিগণ মোক্ষলাভকামনায় কঠোর তপস্তাঁয় নিরত ছিলেন৷ 
সেই সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রহ্ধধিগণ জিতেন্দ্রিয়; ক্ষুৎপিপাঁস! 
তাহাদিগকে কাতর করিতে পারিত না; ঈর্ধা, অহঙ্কার, 
মায়ামমতা প্রভৃতি পাঁপপ্রবৃত্তি নিচয় তাহাদিগের হইতে 
সর্ধবদ! দূরে থাকিত ; তাহার! দত্যপরায়ণ ; তাহারা সর্বব- 
ধর্দ্মবিদ্ ; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণ তাহাদের 

স্বলত্ত পুশ্যতেজে পরাহত হুইয়াছিল। শমাদি স্বর্গীয় 

গুণনিচয় তাহাদের উন্নত ও উদার হৃদয়ের অলঙ্কার ; 

তাহাদের মন্তকে জটাজাল, অঙ্গে কৃষ্ণসার স্বৃগচর্ম্ের উত্তরীয়, 

সর্ধবাঙ্গে ভন্মবিলেপন। তাহার! ক্ষমাশীল, অনুগ্রহতৎপর ; 

সর্ববজ্ীবে তাহাদের সমান দয়া । তাহারা সকলেই সঙ্গ- 



২ নারদীয় পুরাণ 

তেজন্বী ; ও সমান-প্রতাপশালী । সেই পুণ্যচরিত তেজঃপু্জ 
্রহ্মচারিগণ অসার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কামনায় 
পরম ভক্তির সহিত সেই অতি পবিভ্র নৈমিষকাঁননে 
নানাবিধ ব্রতচাঁরণ দ্বারা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বিষ্ণুকে পুজা 

'করিতেছিলেন। কেহ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা! যজ্ঞপতি যজ্ঞেশ্বরের, 
কেহ বা জ্ঞানার্চন! দ্বারা জ্ঞানাত্বক ব্রহ্ষজ্ঞানাধারের, আবার 
কেহ ব! ভক্তিদ্বারা তক্তবসল ভগবান্ নারায়ণের পুজাঁয় 
প্রবৃত্ত । 

ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই: চতূর্বর্বিধ ফললাভের উৎকৃষ্ট 
উপায় অবগত হইবার মানসে একদা সেই মহা তেজস্ী 
মহাত্সা মুনিগণ এক মহতী সভার অধিবেশন করিলেন। 
সেই সভাসীন উর্ধরেতা ষড়বিংশতি সহত্র মহধিগণের যে, 
কত শিষ্য ও প্রশিষ্য, কে তাহার সঙ্খ্যা করিতে পারে £ 

সেই অসখখ্য শিষ্যানুশিষ্যবন্দের সহিত একত্র সম্মিলিত 
হইয়া সেই বীতরাগ অনুগ্রহবাঁন তাঁপসগণ প্রাজ্ড়ামণি 
ত্রিকালজ্ঞ শৌনককে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ;--“হে 
তপোধন ! এই সসাগরা! সদ্বীপা ভূতলে কি কি পুণ্যক্ষেত্র 
ও পুণ্যতীর্থ আছে? ত্রিতীপপীড়িত *% মোহান্ধ মানব কি 
প্রকারেই বা মুক্তি লাভ করিবে? কিসে ভগবান্ বিষুঃর 
প্রতি ািিরিনি রান নত ? ভ্রিবিধ কর্ণের 1 

*. আধ্যান্মিক, আঁধিভৌতিক'ও জাধিটৈধিক |: 
+ সঞ্চিত, প্রারন্ধ, ও গ্রিগ্মান।. কাহার, কাহারও মতে সাথি, 

রাম ও তামস। শান্ত্রকারগণ' শেষোক্ত অিবিধ ন্ঙাঃ যে, ব্যাধ্যা 

করিয়াছেন) এস্লে তাঁহী সগিবের্শিত হইল 
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কি কি ফল লাভ হইবে? অদ্য আমাদিগকে সেই সমস্ত 
উপায় শিক্ষা দ্িউন।” ভাবিতাত্মা মুনিগণের এই সকল 
প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হথধিশ্রেষ্ঠ কোবিদ শৌনক কৃতাঞ্জলিপুটে 
বিনয়নস্রভাবে বলিতে লাগিলেন ;-_-“হে মহবিগণ ! পুণ্যময় 

সিদ্ধাশ্রমে পুরাণতত্বববিৎ পরম পণ্ডিত সত বহুবিধ যজ্ঞানু- 

টান দ্বার! বিশ্বরূপ জনার্দনের পুজা! করিতেছেন। যে 
ব্যাসদেব ভগবান্ নারায়ণের অংশ স্বরূপ, পৌরাণিকোত্তম 
সৃত তাহারই শিষ্য, স্থতরাং এই অখিল ব্রহ্মাও তাহার 
নখদর্পণে প্রতিভাত হইতেছে । দেই লোমহর্ষণ সূত অতি 
শীন্তহৃদয়; তিনি সকলকে পুরাঁণসংহিতা শিক্ষা দিয়া 

থাকেন। হে মুনির্ন্দ! পাঁপের প্রভাব প্রযুক্ত যুগে যুগে 

যখন মানবগণ ধর্ন্মানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহাদের ধর্মপ্রবৃত্তি 

পুনরুদ্দীপিত করিবার জন্ত 'মধুসুদন বেদব্যাসের রূপ ধারণ 

করিয়া বেদ বিভাগ করিয়। থাকেন। হে দ্বিজগণ! 

বেদব্যাঁসমুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ । গুনিয়াছি তাহারই নিকট 
সুতদেব সর্বশাস্ত্র শিক্ষা! করিয়াছিলেন। সিদ্ধাশ্রমস্থিত 
নেই স্ধীবর পুরাণাবলি যেরূপ বিদিত আছেন, এমন আর 
কেহই নহে। হে মুনিপুঙ্গবগণ ! পুরাণ অতি পবিত্র 
রত্ব ;--ইহা! বেদবেদাঙ্গশান্ত্রের সারভূত | পুরাণের মহিমা 

“নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগন্বেষতঃ কৃতং । 
অফলপ্রেঞ্নন। কর্ণ যত্তৎ স্বাত্বিকমুচ্যতে ॥ 
বত, কাষেক্স,ন! কর্ম সাহকারেণ-ব। পুনঃ | 

ক্রিয়তে বছুলায়ানং তদ্রাজলমুদশহতং ॥ . 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং ছিংদামনপেক্ষ্য চ পৌকুষং। 
মোহাদরাভ্যতে বর্ম যত্তদ্ব।মসমুচযতে 8৮ 
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ক্রিভবনে বিখ্যাত | এ জগতে ঘিনি পুরাণতত্ব সম্যক 

অবগত আছেন, তিনিই সর্ধ্জ্ঞ, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান ; 
শাম্তচরিত, ও মোক্ষধর্মজ্ঞ।! কিসে কর্ম সফল ও ভক্তি 
উদ্দিক্ত হয়, তৎসমস্ত তাহারই হ্থবিদ্দিত। পুণ্যচরিত 
ঘুনীশ্বর জগতের মঙ্গল সাধনার্ঘ ততসমস্ত বিষয় পুরাঁণসমূহে 
বর্ণন করিয়াছেন। মহাত্মা সৃত এ সকল বৃত্তান্তই সবিশেষ 
অবগত আছেন ; তিনি জ্ঞানের অর্ণব স্বরূপ ; অতএব 

চলুন, আমরা তাহার নিকট গমন করিয়। এই সমস্ত দুরূহ 
বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি।” সর্বতত্বার্থবিদ্ বাগীশ্রেষ্ঠ 

শৌনকের এই অম্ৃতময় বচন শ্রবণ করিয়া ঘুনিগণ তাহাকে 
“সাধু” “সাধু” বলিয়! প্রশংলা করিলেন । 

অনস্তর সেই তাঁপসগণ পুণ্যময় সিদ্ধাশ্রম-বনের 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন । স্বল্নকালের মধ্যে তথায় উপস্থিত 

হইয়া তাহারা দেখিলেন সেই পবিত্র কানন অতি সুন্দর । 

নয়নমনোহর অসংখ্য লতাগুলা, ও ফলপুষ্পশৌভিত মহীরুহ- 
রাজি সেই বনের শোভা বর্ধন করিতেছে; কোথায় 
শুদ্ধচিত্ত শান্তিপ্রিয় মুনিগণ বৃক্ষাবলির মিপ্ধছায়াতলে 

গভীর তপে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কোথাও আশ্মস্থগগণ 

নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ) কোথাও ব। স্বচ্ছ 

সলিলপূর্ণ সরোবরসমূহ বিরাজমান ; নানা দিগেদশ হইতে 
অতিথিগণ সমাগত হুইয়৷ সেই সমস্ত সরমির পবিত্র 
জলে অবগাহন করিতেছে এবং জাতিথেয় দিজগণের 

নিকট সকার লাভ করিয়া পরম. পরিতুষ্ট হইতেছে। 
খলিতে কি, সেই তপোধন শ্রকত 'শাস্তিরদের আম্পদ। 
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শোৌনক প্রযুখ মুনিগণ সেই পবিত্র সিদ্ধাশামের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া সৃতকে দেখিতে পাইলেন ;--দেখিলেন 
তিনি অগ্নিষ্টোমদ্বার। অনাদি অনস্তদ্দেব অপরাছিত ভগবান্ 

নারায়ণের পূজা করিতেছেন । 

পবিভ্রহ্ছদয় লোমহ্র্ষণ পুণ্যচরিত প্রথিততেজ। মুনি-. 
গণকে সমাগত দেখিয়া যথাবিধানে তাহাদের সৎকার ও 

অর্চনা করিলেন। অতঃপর তাহার! মহাত। সতের অবসৃত 
ন্নান প্রতীক্ষা! করিয়া সেই যজ্ঞবাটাকায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। যজ্ঞাবসানে অল্পক্ষণ মধ্যে শাস্ত্রোক্ত শান সমাপন 
করিয়! তিনি তাহাদের সম্মুখে আসিয়। উপবেশন করিলে 

নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ বলিতে লাগিলেন ;--“হে সুব্রত ! 

জানি আপনি বড়ই আতিথেয় ; আপনার জ্ঞান ও অতিথি- 
সৎকার ত্রিলোকবিখ্যাত ;'আক্তি আমর! আপনার নিকট 

অতিথি হইয়াছি। এক্ষণে জ্ঞানরূপ উপচারের দ্বারা আমা- 
দিগের যথাবিধি সৎকার করুন। অমরগণ যেমন চতন্দ্রকলার 

অমৃত পান করিয়! প্রাণধারণ করেন, আপনি সেইব্ুপ স্থৃধি' 
গণের মৃুখঃনিহত সুধা পান করিয়া থাকেন। একগে আমাদের 

যে সকল প্রশ্ন আছে, তৎসমন্তের উত্তর দিয়া-চরিতার্থ 

করুন। হে তাত! খাঁহা হইতে এই অখিলত্রক্মাণ্ড স্ষ্ট 

হইয়াছে; যিনি ইহার. আধারম্বরূপ ; যিনি আত্মাম্বরূপ 
ইহার, সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন; ফাঁহার উপরি ইছা! 
প্রতিষ্ঠিত এবং 'অন্তে ধাহাতে ইহা লয় প্রাপ্ত হইবে ; মেই 
অনস্তদ্দেব অর্ধ্বব্যাগী বিষ্ঞকে কি উপায়ে প্রসঙ্গ করিতে 
পারা যায়? কি গ্রকারেই বা জ্াহার পুজ। কর কর্তব্য ? 
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লোকের বর্ণাআ্রম ও আচার ব্যরহার কেন স্থাপিত 

হইয়াছে ? কেনই বা! অতিথি-পুজা কর্তব্য ? মানবের ক্রিয়া- 

কলাপ.কি প্রকারে সফল হয়? কি উপায়েই বা তাহারা 

মোক্ষলাভ করিতে পারে ? ভক্তি কি? এবং ভক্তি দ্বারাই 

ৰা কিরূপ ফল লাঁভ হুইয়া থাঁকে ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ সৃত ! 

এই সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া আপনি আমাদিগের নিকট 

বর্ণনা'করুন। আপনার বচন অস্বতম্বরূপ ; তাহা পান 

করিয়। সকলেই তৃপ্ত হইয়। থাকেন ।” 

মহোচ্চিহ্ছদয় মুনিগণের কৌতুহল নিবারণের জন্য স্থধিবর 

সৃত বিনয়াবনতভাঁবে বলিলেন; হে মুনিগণ ! আপনাদের 

অভীষ্ট বিষয় বর্ণন' করিতেছি;--অবহিতচিতে শ্রবণ করুন। 

আপনার! অদ্য যে সকল সারগর্ভ তত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, 

দেবধি নারদ পরম পবিত্র মহাত্মা সনৎকুমারের নিকট 

তৎসমস্ত বিষয়ের উত্তর অনেক দিন দিয়াছেন। যে গ্রন্থে 

তৎসমস্ত বিষয় পরিকথিত হইয়াছে, তাহা! নারদীয় পুরাণ - 

নামে প্রসিদ্ধ। সেই পবিত্র পুরাণ অতি বৃহ) তাহা 

দ্বার। সর্বপাঁপ প্রশমিত এবং ছুষ্টগ্রহ নিবারিত হয়; তাহ। 

ুঃস্বপ্ননাশন ও ..মোক্ষপ্রদ। হে মহাত্মগণ ! সেই মহ] 

পুরাণ ভগবান্ নারায়ণের কথায় পরিপূর্ণ ; তাহা পাঠ ও 

প্রাণ করিলে সর্ববকল্যাণ ও সিদ্ধি লাভ কর! যায়! বলিতে 

কি তাহ ধর্ম, অর্থ; কাম ও মোক্ষের হেতৃভৃত মহা ফল 

স্বরূপ । . অতএব . আপনার। 'অভিনিবিষ্টচিতে তাহার 

আদ্যাপাত্ত“অরবণ করুন| যে ব্যক্তি মহাঁপাতকগ্স্ত, 

- জর খাছাযক - লর্বব পাপ আশ্রয় করিয়াছে, সে যদি এই 
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দিব্য আর্ধয পুরাণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার সকল 
পাপ ও কুগ্রহ বিন হইয়া যায়। এ পুরাণ পাঠে ষে 
মহাঁপুণ্য লাভ হয়, তাহার কথ! কি বলিব? যে ব্যক্তি 
ইহার এক অধ্যায় পাঁঠ করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের কললাঁভ 
করিতে সমর্থ হয় এবং যে ইহার ছুই অধ্যায় পাঠ করে, সে 
অগ্নিক্টোৌম ফললাভ করিতে পারে। হে খযিবৃন্দ ! জ্যৈষ্ঠ 
মাসে মূলানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যতোয়! যমুনায় 
স্নান পূর্বক মথুরানগরে সংযমী ও উপবাসী হইয়া যথা- 
বিধানে বিষ্ণুকে পুজা করিলে মানব অযুত জন্মের পাপ 

হইতে যুক্তি লাভ করে এবং পরমব্রন্মের পবিত্র পাঁদপন্ন 
প্রাণ্ড হুইয়৷ সেই স্থলেই মোক্ষলাভ করিতে সক্ষম হয়। 
কিন্তু এই পরম পবিত্র পুরাণের দশাধ্যায় ভক্তিসহকারে 
শ্রবণ করিলে লোকে সেই যোগীবাপ্থিত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । দেখুন, ভগবান্ অছ্যুত যখন ইহাতে সম্তউ,তখন ষে 
বিবয়ে আর অগুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দিজাগ্রগণ্য মুনিগণ ! 
সেইজন্য এই শ্রাব্যের পরমশ্রাব্য, পবিভ্রতার আম্পদ্দীভূত, 
ছুঃস্বপ্ননাশন, পুণ্যময় পুরাণ অতীব যত্বলহকারে আপনাদের 
শ্রবণ করা কর্তব্য। যেব্যক্তি শ্রস্ধাযুক্ত হইয়া ইহার 
শ্লোক অথব! শ্লোকার্দ পাঠ করে, সে সদ্য কোটি উপপাতক 
হইতে মুক্ত হয়। এই পুরাঁণকাহিনী অতি গুহা; ইহ! 
পুণ্যময় বিষ্কনিকেতনে অথব! সভাম্থলে পাঠ করিবে; 
সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদিগেরই ইহা বিপেষ প্রয়োজনীয় । 
লোভী, দাম্ভিক, খঅহংজ্ঞানগর্ধ্বিত,, ব্রঙ্মদেষী মৃঢ়দিগের 
নিকট: ইহা বলিতে নাই।" 'ধীছায়া 'কাঁমাদি' রিপুগধকে 
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দন করিতে পারেন, বিষুণতে খাহাদের অচলা ভক্তি; 
ধাঁহাঁরা গুরুভক্ত ; তাহাদের ইছা। কীর্তন কর। কর্তব্য । 
হে ত্রদ্ষধিষগ্ুল ! ভগবাম্ বিষুঃ সর্বদেবের আম্পদ ; 
সংসারঘন্ত্রণাঁয়' কাতর হইয়া! যে ব্যক্তি ভক্তিগদ্গদভাঁবে 

'ফ্াহাফে একবার স্মরণ করে, ভক্তবৎসল নারায়ণ অমনি 

তাহার সকল ছুঃখ দূর করেন। তিনি যে ভক্তিতে বিশেষ 
লস্তষ্ট'হয়েন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মায়ামুগ্ধ ব্যক্তি 
একবার তাঁহাকে ভাকিলে, একবার তাঁহার পবিত্র নাম 

কীর্তন করিলে, অমনি নকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়। পরম 
পদ লাভ করে। অহো! সেই মধুসুদন এই সংসাররূপ 
ঘ্বোর বিশাল কাস্তারের দাবাগ্রিশ্বূপ। তাঁহার তেজ 

অধুষ্য, তীহার প্রতাপ অনভিভবনীয়। হে মুনিসত্বমগণ ! 

ধাঞ্ছারা তাহাকে স্মরণ করে, তিনি অচিরে তাহাদের 
লর্বব পাঁপ বিনাশ করিয়া থাকেন। এই নারদীয় পুরাণ 
সেই. সর্ধ্বদেময় মধুসূদনের প্রতিক্ৃতিম্বরূপ | ইহা! পুণ্যময় 
ও অনুত্তয ; হৃতরাঁং ইহা পাঠ ও শ্রবণ, কর! কর্তব্য । 

ইহা কীর্ডন ও শরণ করিলে সর্ব পাঁপ বিনষ্ট হয়। এই 
পুরাণ শ্রবণে 'যাহার ভক্তি উদ্রিক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই 

ফুতকৃত্য; সেই মানবই পর্ধশাস্ত্রার্থকোবিদ 1 হে ঘিজগণ ! 
প্লই মোক্ষফলপ্রদ পুরাণ শ্রবণ করিলে বুদ্ধি বিচলিত ' হয় 
না মানব ভ্রশ্পপ্রমাদে পতিত হয় না; সেইজন্য ইহ। হাইতি 
যে'তপ' অর্জিত ' হয়, তাহাই পুণ্য; যে সত্য লা নহয়, 
ক্তাহাঁই সফল | সাহারা সতকথায় গ্রবৃত হয়েন) তাঁহারাই 
নঞ্জাত, তাছায়ছি'জগতের হিতর্ডা'। কিন্ত 'যে অরাধমগাণ 
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লোকের নিন্দা করে; যাহারা কলহুতৎপর এবং পুর্লাণ 
সমূহের বিরুদ্ধে বাঙনিগ্পত্তি করিয়। থাকে, তাহার পাপী; 

তাহার! পুণ্যবর্িজিত ; তাহার! সকল কর্মের হস্তারক'। 

' যে পাপিষ্ঠ পুরাপাঁবলির পবিত্র বাক্যে অধিশ্বান অথবা 
নিন্দা করে; সে মরণান্তে নিরয়গামী হয়। লোকপিতামছ. 

ব্রহ্মা যতদিন এই স্থাবর ও জঙ্গম. জগৎ স্ষ্তি করিবেন, 
ততদিন সেই নরাধম নিরস্তর দারুণ নরকানলে ' বিদগ্ধ 
হইতে থাকিবে। 

“আহে! ! পাপপুণ্যের নিদানীভূত “অর্থবাদ” ও “নারা- 
য়ণ” চতুরক্ষরযুক্ত এই.ছুইটী বাক্যের কি গভীর ভিন্ন ভিন্ব 
অর্থ! ইহাদের উচ্চারণে কি ভিন্ন ভিন্ন ফলোদয়! হে 
দ্িজশ্রেষ্ঠগণ ! সর্ধ্বকর্টের প্রবর্তক পবিত্র পুরাণরচনে 
যাহার! বিতর্ক উপস্থিত করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকভাজন। 
ইহ জগতে যিনি অনায়াসে পুণ্য অর্জন করিতে ইচ্ছা 
করেন, আসংশয়িতচিত্তে ভক্তি সহকারে তাঁহার পুরাণ 

শ্রবণ করা কর্তব্য। অপরাপর গ্রস্থের অনাদর করিয়া 
পুরাণ শ্রবণে ধাহার মতি অচল] থাকে, তাহার পূর্ববজন্মা- 
র্িত' পাপরাশি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া! যায়। যে মানব 
সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তির সহবাসে কাল অতিপাত করে, 

দেবার্চন যাহার প্রধান ব্রত, সত্কথা ও নছুপদেশে ক্কে 
নিরস্তর রত থাকে, সেই মানবই ধন্য.;_দেহাবসানে সে 
ব্যক্তি নারায়ণের তুল্য তেজন্বী হইয়া যোগীবাঞ্থিত পরয় 
পদ-প্রার হয়। অতঞঞ্ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বুধগণ ! হরিভক্তিপুর্ণ 
এই পর্ষ পরি উৎকৃষ্ট নারদ নামধেয় পুরাণ শ্রাবণ করুন। 

চং 
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যিনি জগতের আদিকর্তা, তক্তবাঞ্থাকল্পতরু ; স্বীয় অদীম 
তেন্গঃপ্রভাবে যিনি সর্বলোকে দেদীপ্যমান হইয়! রহিয়াছেন; 
তাঁহাকে ম্মরণ-করিয়! যে ব্যক্তি এই পুরাণ পাঠে প্রবৃত্ত 
হয়, সে দৌষমুক্ত .হইয়া থাকে; তাহাকে আর কঠোর 

.জঠরযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে হয় না; দে অস্তিমে নয়ন 
মুদ্রিত করিবার সময় সেই তেজোনয় বরদ মূর্তি দেখিতে 
দ্বেখিতে পরমানন্দ সহকারে মোক্ষপদ লাভ করে। ক্রচ্ধা 
বিষণ মহেশ্বর এ তিনটা নাম কি 1__ইহা। সেই সত্ব, রজ ও 
তমে| গুণান্থিত অনভ্তদেব নারাঁয়ণের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন নাম 
মাত্র। এই ত্রিযুর্তিতে তিনি এই নিখিল জগৎ স্থৃষ্টি 
পালন ও সংহার করিয়া থাকেন। সেই পরমারাধ্য 
পরমেশ্বর আদিদেবকে যে অন্তরের সহিত ভক্তি ও পুজা 
করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যে 
না পনিত্র ও বিশুদ্ধ; সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের 
লোক যে নাম নিঃসন্দেহে ধ্যান করিতে পারে; যাহা 

শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ ১ যাহা পরমের ও পরম; যাহা বেদাস্তেরও 

রেদ্য 3 সর্ব. পুরাণবিৎপণ্ডিতগণ পরম ভক্কিসহকারে যাঁছ! 
ধ্যান করিয়। থাকেন; তাহা ভজনা কর! মুমুক্ষুমাত্রেরই 
কর্তব্য । মুর্লারি নরকাস্তকারী নারায়ণের সেই সমস্ত 
মাহাত্ময,এই পবিত্র. পুরাণে বর্ণিত আছে।. 

., হে পণ্ডিতগণ,!"এই. পরস..পবিত্র..হুরিকথা ধা্মিক, 
শরন্ধাবাম্, মুষুক্কু, ধীমান অথবা বীতরাগ্,ব্যন্রিশাখের 
নিকট রক্তয্য। দেবালয়ে, পুণ্য তীরে, পুণযক্ষেত্রে,.. অথবা 
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পাঠ করিতে নাই। যাহারা উচ্ছিষ্টদেশে অথবা! 'অপধিজ্র 
স্থলে এই পবিত্র পুরাণ পাঠ করে, তাহারা চিরকাল ঘোর 
নরকানলে বিদগ্ধ হুইয়া থাকে; যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ 
নক্ষত্রগণ জগতে আলোক প্রদান করিবে, ততদিন সেই 

নরাধমগণ নরকের ছুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে থাঁকিবে | 

ভক্তিবর্জ্ঞজিত, দস্তান্ধ, কিম্বা বুথ আমোদের বশবর্তী হইয়া যে 
মূঢ় ইহা পাঠ করে, সেও সেই মহাঘোঁর দরকে অনস্ত কালের 
জন্য নিপীড়িত হইয়া থাকে |, এই মোক্ষপ্রদ হরিনাম মাহাত্য 
কীর্তন অথবা শ্রবণ করিতে যে ব্যক্তি অন্য কথার অবতাঁরণ। 

করে, সেমহাপাতকী। অতএব শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই 
অবহিত চিত্ত হওয়া কর্তব্য; যাহার মন সর্বদ1 চঞ্চল, 

সে ইহ জগতে কোন বিষয়েই জ্ঞান লাঁভ করিতে সক্ষম 
হয় না; তাহার পক্ষে স্থখতভোগ বিড়ম্বনা মাত্র । 
বিদ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি কোন বিষয়েরই স্বাদ গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয় না। যাহার মনই স্থিন নয়, তাহার সখ 
কোথায়? সেইজন্য বলিতেছি যে, একমন হইয়া হরিকথ।- 
সত. পান করিবে । ভাবিয়া দেখুন, হে বুধশ্রেষ্ঠগণ | 
ধাহাণর মন নিরস্তর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়। বেড়ায়, সে ব্যক্তি 

যোগসিদ্ধি যে কি অপুর্ব অপার্থিব সামগ্রী, তাহা ফি 
জানিতে পারে? দেইজন্য "সাবার বলিতেছি . থে, 
মমাহিতমন। হুইজ়স| ছুঃখপ্রদ্৯ লর্্বকাম পরিত্যাগ. করিয়া 
ঘক্তিসহকারে অচ্তত চিন্তায় প্রবৃত্ত হইবে। যে কোন 
উপ্ণায়ে- হউক নাঁরায়ণক্ে প্মরগ.করিতে পাঁরিলে পান্তকীটও 
'নিশ্চর্ম: ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয় অব্যয়, 
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অক্ষয়, অনভ্তদেষ লারায়ণে যাহার অটল ভক্তি, তাঁহারই জঙ্ 
সার্থক ;__মুক্তি তাহার করস্থিত। হরিভক্তিপরাণ ব্যক্তিগণ 
নিশ্চয়ই চতুর্ববর্গষল ও পরম পুরুতার্থ লাভ করিয়া 
খাকেন।” 

০১৫০৩ 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

জুমেরপর্বতে সনৎকুষারাদি মুনিগণের আগমন 

এবং লারদের হরিস্তব। 

পুরাণতত্ববিৎ সৃতের অস্থতায়মান বচন পরম্পরা শ্রাবণ 
করিয়া মুমিগণ পরমানন্দে পুলকিত হইলেন এবং কৌতুহল 
ও 'আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-“হে দয়ার্ণব ! 

ছেবধি নারদ সনৎকুমারকে কেন সকল ধরনের বিষরণ 
বলিয়াছিলেন ? কি প্রকারে এবং কোন্ পুণ্যক্ষেত্রে সেই 
ব্রহ্মজ্ঞ তপোধনদ্বয় যিলিত হইয়াছিলেন? তাহাদের মধ্যে 
ফি কি কথোপকথন হইয়াছিল এবং নারদই বা ধর্মমসম্থন্ধে 
কি কি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন ; অনুগ্রহ করিয়! 
তিসমুদায় আমাদিগের ঘিকট কীর্তন করুন ।” 

অনস্তর মহৃধি সুত পুনর্বার ঘলিতে আস্ত করিলেন ১.» 
পছে ছ্বিজশ্রে্ঠগণ ! লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রঙ্মার লনফা্দি 
ধে পরম 'খার্সিক চারি পুর আছেন, হারা সকলেই 
'নিখাখ, নিয়ছঙ্কার ৪ উর্ধয়েতা। সেই পরমযোগী সুজ 
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ঈতুষটয়ের নাম সনক, সনন্দ, সনকুমার ও সনাতন । 
তাহাদের প্রত্যেকেরই তেজ অপ্রমেয়, জ্যোতিঃ সহ 

, সুর্যের গ্যায়। তাহারা সকলেই বিষ্ুভক্ত, ব্রহ্ষধ্যানপরও 
সত্যস্ধ; সকলেই মোক্ষলাভে সমূত্হক। একদা সেই 
মহা তেজস্বী মহাত্বগণ ব্রচ্ষার সভ। পর্যবেক্ষণ করিবার: 

মানদে পরম পবিত্র স্থমেরুশূঙ্গে সমাগত হইলেন। তথায় 
বিষ্ণপদোস্তবা পুণ্যসলিল! শতাখ্যা স্ুরনদীকে অবলোকন 
করিয়া সকলে তাহার পবিত্র জলে স্নান করিবার উদ্যোগ 
করিতেছেন, এমন সময়ে দেবধষি নারদ ভগবান্ নারায়ণের 

পবিত্র নাম মাল! গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত 

হইলেন। সেই সষয়ে তিনি স্থধাঁময় স্বরে ভক্তি গদগদভাঁষে 
বলিতেছিলেন,_-“হে অচ্যুত, অনন্ত, বাস্থদেব, নারায়ণ ! 
হে জনার্দন, যজ্দেশ, যজ্জপুরুষ ! হে কৃষ্ণ, হে বিষ্কো! 
আপনাকে প্রণাম করি। হে পদ্মাক্ষ, কমলাকাস্ত, 

গঙ্গাজনক, কেশব ! হে ক্ষীরোদশায়িন্, দেবদেব দাঁমোদর ! 

আপনার চরণে নমস্কীর। হে নৃহরে! হে মুরারে! ছে 
প্রচ্যুন্স, সন্বর্ষণ, অজ, অনিরুদ্ধ! হে বিশ্বরূপ ! আমাদিগঞ্ষে 

নিরস্তর' পকল ভয় হইতে রক্ষা করুন।” এইরূপে 
হরিনাযমালা উচ্চারণ পূর্বক অখিল জগত পবিত্র করিতে 
করিতে দেবর্ষধি নারদ পতিতপাবনী শ্থরধূনী তীয়ে 
আগমন করিলেন। তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 
পনফাদি মহাতেজস্থী মুনিগণ তাহার যখাধযোগ্য অর্চনা 
ফরিলেন।' ধর্শাজ্ঞঙ্রেঠ নারদও ভীছাদিশকে প্রত্যতিনন্দন 
করিলেন। 
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' *খঅমস্তর আনাহিচকাদি সমাপন করিয়া সকলে মনৌরম 
গঙ্গাতীয়ে উপবেশন করিলে নারদ নারায়ণের স্তব করিতে 

লাগিলেন । তীহার স্তব পাঠ সমাপ্ত হইলে সনৎকুহষার 
মরিনয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিলেন «হে মুনিশৌরব 

'মহাপ্রাজ্ঞ নারদ ! ভূমি সর্বজ্ঞ, জগতে তোমার অপেক্ষা! 
অধিকতর হরিভক্তিপরায়ণ কেহই নাই। ধাঁহা হইতে 
এই স্থাবর জঙ্গমসন্কুল অখিল জগৎ সঞ্জাত হইল, ধাহার 
চরশে' পতিতপাবনী গঙ্গ! জন্মগ্রহণ করিলেন, দেই সর্ববদেব- 
ময় হরিকে কি প্রকারে জানা যাইবে ? হে মহামুনে ! 
ফি প্রকারেই বা! ত্রিবিধ কর্ম সফল হয়? কি প্রকারে 
অজ্ঞানান্ধ মানবের জ্ঞাননেত্র উন্দীলিত হইবে ? তপন্তার 
লক্ষণ কি ?কিরূপে অতিথি পুজ1 করিতে হয়? ভগবাঁন্ 
বিঞ্চুর প্রসঙ্গত! কি উপায়ে লাভ করা যার ? হরিভজিত্ায়ক 
এই সকল নিগুড় তত্ব অনুগ্রহ করিয়! আমাদিগকে শিক্ষা 
টিক টি 

- 'জত্যসন্ধ সনত্কুমারের এই সকল পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ 
করিয়া সর্ধবধশ্মজ্ঞ নারদ পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন; তাস্থার 

হৃদয় ব্বর্গায় শান্তিরসে পরিপ্লাত হইল। হুরিনামাস্ৃত 
পণনে উন্মত্ত হইয়া ভক্তিগদগদভাবে তিনি ভগবানের স্তৰ 

আদ্রস্ত করিলেন ১৮-পরাৎপরতর ” পরল্রন্ম ' নারায়পকে 

নমস্কার সি ধিনি বানাত্ঞান, ধর্্মাধর্খী, বিদ্যা ও অবিদ্যার 

স্বপ্ন, তাঁহাকে “মক্কার |: .ফিনি- স্বরূপ) ফিষি 
মির হইয়া ও জায়াময়ত কিনি ফ্লোগরূপ-১ এলেই 



দ্বিতীয় অধ্যায় । ১৫ 

যিনি জানন্বরূপ ; যিনি জ্ঞানগম্য ; ফিনি সমস্ত জ্ঞানের 
একধাত্র হেতুভৃত ; সেই জ্ঞানেশ্বর 'যোগেন্্রকে নমস্কার । 
যিনি ধ্যানম্বরূপ ; যিনি সকলের ধ্যাঁনগম্য ; ধাছাকে ধ্যান 

' করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়; সেই ধ্যানেশ্বর ধ্যেয়স্বরূপ, 

পরমেশ্বর ভগবান্কে নমস্কার । স্বর্গে আদিত্য, ইন্দ্র, চজ্জ, 
অগ্নি 'ও বিধাত। প্রভৃতি দেবগণ ; অন্তরীক্ষে লিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ 

প্রভৃতি দেবযোনি সমূহ ; মর্ভে মানবগণ এবং রর্মাতলে 

নাগগণ ধাহার অনস্ত শক্তির কার্য্যস্বরূপ, সেই অনাদি, 
অজ, স্তৃত্য ও স্ততীশ পরমেশ্বরকে নমস্কার । ধাহার পবিত্র 

নাম দিবারাত্রি স্মরণ করাতে পুণ্যশীল ইন্দ্রা্দি দেবতাঁগণ 
স্বপ্নেও যমকে দেখিতে পান না) ফাহাকে বিরিঞ্িপ্রমুখ 

লোঁকপালগণ আজিও জানিতে পারেন নাই; সেই 
দেবাদিদেব পরমেশ্বরকে নমক্ষার। যিনি ব্রহ্মরূপে সকল 

জগ্রৎ স্থষ্টি করেন, বিষ্করূপে সকলকে পালন এবং মহেস্বর 
যুক্তিতে সমস্ত বিনাশ কয়েন; কল্লাবসানে চতুর্দশ ভূবন 
কারণ সলিলে বিলীন হইলে যিনি তদুপরি শয়ান থাকেন, 

সেই অজ ও অনস্ত মহাদেবকে নমস্কার | বিনি শিবভাবিত 

ব্যক্তিদিগের্র পক্ষে শিবম্বর্ূপ, হরিভক্তদিগের পক্ষে 

হরিস্বরূপ ; অর্থাৎ যে যে ভাবে তাহাকে পৃজ1 করে, ধিমি 
সেই মূর্তিতেই তাহার মনোরথ পূর্ণ করেন সেই তক্তবাছণ, 
ককপতর বিশ্বেখরকে নমক্ষার । যিনি, কেশিহস্ত। ) ঘি 

অন্ককেরও অন্তক ; ফাহাকে ম্মরণ ক্ষরিলে জীব নরকমন্ত্রণ। 

হইচেত নিষ্কৃতি লাভ কক; ভূজাগ্র' মাত্রে যিনি অবজীলা- 
করুন িরিশৃঙ্গ খারণ করিয়াছিলেন ; ভূড়ার 'হরণের নি্গিত্ব 
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-ফিমি সুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ল্ূপে কভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, সেই 
ব্ছদেব পুজ-দেবাদিদেব নারায়ণকে নমস্কার । উগ্র দৃসিংহ 
মৃত্তিতেস্ততস্তে অবতীর্ণ হইয়। .পাষাণবত কঠিন হিরণ্যবক্ষ 
দিদদারণ পৃর্ধক যিনি স্বীয় পরম ভক্ত প্রহলাদকে 'রক্ষ। 

' করিয়াছিলেন । রুদ্র, মরু, মনুষ্য, বক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্বব প্রস্থৃতি 
দ্ডেদে যিনি সর্ধজ্জ অধিতিত, সেই আতল্মান্বরূপ পরমাত্মা 
গয়মেশ্বরকে নমক্কার | ধাহা হইতে চরাঁচর সমস্ত জগৎ 
উৎ্পঞ্জ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত ) অস্তে ধাহাতে সমস্তই 
লীন হইবে, সেই অনস্ত দেবকে নমস্কার | জগতের হিভার্থ 
হয়াখ্য অস্থরকে জয় করিয়! যিনি মতম্যরপপে বেদগুলি উদ্ধার 

করিয়াছিলেন ; দেবতাদিগের অ্বতমন্থনে ক্ষীরোদলাগরে 

ঘিনি কৃর্দ্মরূপে মন্দরগিরি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং 
বরাহরূণে স্বীয় দশন সাহায্যে অনম্ত সমুদ্র হইতে বহ্ুন্ধরাতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জগদেকদেবকে নমস্কার। বলি- 
রাজাকে ছলন৷ করিয়া ধিনি যুগল পদে স্বর্গ নর্ভ আঘরণ 
করিয়াছিলেন, দর্পহারী দেই বামনদেবকে নমস্কার | হেহয় 
কার্তবীর্য্যার্ছঘনের ঘোরতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান 
করিবার জন্য যিনি একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল সংহার 

করিয়াছিলেন, সেই জমদম্িহৃত 'জন্খৎপিতাকে. নমস্কার । 
বলদর্পিত দশাননের দর্পসংহাঝার্থ মিনি চারি মুর্তিতে আবি- 
ভূত হইয়া! 'রাক্ষলকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, দশরণ-তমর 
লোকাভিরাষ- সেই রবামচজ্রে. নমক্ষার । ছুই: বুর্জিতে 

চুর ভার লাঁর খরিয়াছিলেষ, গেছ বলযগ, বলরেবাকে 
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নমস্কার । কৃতফুগের আদিকালে এবং কলির অস্ত 
অধন্ধাচারী জীবগণকে তীক্ষধার অসি দ্বারা সংহাঁর কন্পিয়া 

ধিনি পৃথিবীতে ধর্ম পুনঃস্থাপন করিয়াছেন ; সেই স্কব- 
শক্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার । এইরূপে অনস্ত 

ষুষ্ডিতে যিনি জগতে বিরাজ করেন ; স্থাবর জঙ্গমাঁদি সর্বব- 
ভূতে যিনি সর্বদা! অবস্থিত ; ফাঁহার নাম ম্মরণে প্রচণ্ড 

পাঁতকী অজামিল ভবমঘস্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ “করিল, 
সেই পরমপুরুষকে নমস্কার । মহাত্সাদিগের কর্ম ও 
তপ ধাহাঁর রূপস্বরূপ; ষিনি জ্ঞানীদিগের জ্ঞানস্করূপ, 
লেই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সহজ্রশির শাস্তমূর্তি সর্ববেশ্বরকে 
নমস্কার । যাহা হইতে এই চরাচর জগৎ উদ্ভত হইয়াছে, 
হইতেছে ও হইবে; ঘিনি পরমাণুরও অনীয়ান্, মহতেরও 
মহ্ভর ; গৃহের গুঙ্ৃতম ; সেই লোককর্তা জগদীশ্বরে 
নমস্কার !? 

তৃতীয় অধ্যায়। 

সথষ্ট্-বর্ণন | 

বৈষ্ণবলিরোমণি ন্মারদের এই পরমার্ধপূর্ণ হতিস্তঘ 

উমম ফধামিজ নম্বরে উচ্চ রি হইয়া; উপস্থিত সালের 
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মনোৌহরণ করিল। তাহাদের নয়ন দিয়া অজতঅ ভক্তিবারি 
বিগলিত হইতে লাগিল। পরমানন্দে পুলকিত হইয়া 
কৃতীঞ্জলি পুটে নারদের বহুল প্রশংসাবাদ কীর্তন পুর্ববক 
সেই মুনীশ্বরগণ বলিলেন “এই স্তোত্র অদ্য হইতে নারদ 
স্তোত্র নামে প্রমিদ্ধ হইল। ঘোর পাগীও যদ্দি প্রাতঃকালে 
উত্থিত হইয়! ভক্তিপুর্ণহৃদয়ে ইহা পাঠ করে, তাহা হইলে 
সকল পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়। অনন্ত স্বখের নিকেতন 

বিষ্ণলোক প্রাপ্ত হইবে 1” 
অনন্তর নারদ স্থৃধিশ্রেষ্ঠ সনকুমারের সেই পরমার্থপুর্ণ 

প্রশ্নের উত্তর দানার্থ ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিতে আরম্ত 
করিলেন ;_-হে ব্রহ্গর্ষে! ভগবান নারায়ণ অক্ষর, 

অনভ্ভ, সর্বব্যাপী, নিত্য ও নিরঞ্জন । তাহা কর্তকই এই 
স্থাবরজঙ্গমাত্বক. অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্যষ্ট হইয়াছে । এই 
চরাচর জগতের স্থষ্টির আদি কালে স্বপ্রকাশ জগন্ময় 
মহাবিষ্ু ত্রিগুণভেদে তিনটা ঘুর্তি ধারণ করিয়াছিলেন । 
জগতের স্থপ্তির জন্ত তিনি স্বীয় দক্ষিণ অঙ্গ হুইতে প্রজা- 
পতিকে, জগতের সংহারার্ধ মধ্য অঙ্গ হইতে কুদ্রোখ্য 
ঈশানকে এবং ইহার পালনার্থ বাঁমাঙ্গ হইতে অব্যয় 
বিষুকে সৃষ্টি করিলেন |. হে মুমিপুঙ্গব, আদিসর্গে ভগবান্ 
মহাবিষ্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ার্থ এ মৃত্তিত্রয় 
ধারণ করিয়াছিলেন। সেই দেবাদিদেবকে লোকে ভিন্ন 
ভিন্ন মৃত্তিতে ধ্যান করিয়া! থাকেন। কেহ তাহাকে কুদ্দ্র, 
কেহ: বিষু, কেহ ধাতা এবং কেহব। ব্রচ্ষা- রূপে চিস্তা 
করেদ'। . সেই: পরাঁতপর বিষ শক্তি, জগতে পরিব্যাপ্ড 
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রহিয়াছে । তাহা ভাঁব ও অভাব এবং বিদ্যা ও. অবিদ্যার 
স্বরূপিনী। 

“হে দ্বিজোতম ! এই শক্তি দ্বিবিধ,__অন্তরঙ্গ। ও বহি- 

রঙ্গ) যাহা অন্তরঙ্গা, তাহাই চিৎ-শক্তি, তাহাই মহামায়া, 
এবং যাহা বহিরঙ্গী, তাহাই মায়া । এই মায়াই সকল 
ছুঃখ, সমস্ত কষ্ট, সকল অনর্থ এবং জননমরণের মুলীভৃত 

কারণ। এই মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হইয়৷ মানব অব্যয় 
অভিন্নাত্ব! ঈশ্বরে ভিন্নতা আরোপ করিয়। থাকে। কিন্ত, 

হে মুনিসতম ! যখন লোঁকের জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ 
উপাধি বিনষ্ট হইয়! যায়; যখন তাহাদের কিছুই জানিবার 

থাকে না; যখন তাহাদের জ্ঞান পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় ;-- 
জ্ঞেয় সত্য সনাতন আনন্দপূর্ণ জ্যোতির্ময় মৃ্তিতে অহো- 
রাত্রি তাহাদের সম্মুখে বিরাজ করিতে থাকেন; যেদিকে 

নয়ন নিক্ষেপ করে, সেই দ্রিকেই নিত্য ও নিরঞ্জন পরমানন্দ 
অদ্বৈত প্রভূকেই দেখিতে পায়। সকলই আনন্দ,__-সমস্তই 
ব্রহ্মময় ;- দর্ববত্রই হলাঁদিনী শক্তি বিরাজমান । আর কিছুই 
নাই; সব- সবই ব্রন্মময় । অহো| ! কি স্বখ!-কি ন্বর্! 
তখন সমস্ত জগৎই স্বর্গময় ! হে মহাত্মন! যখন মানবের 
উক্তরূপ উৎকৃষ্ট অবস্থা হয়, তখনই তাহারা মুক্ত; সেই 
মুহূর্ত হইতে আদ্র তাহাদিগকে জন্বস্বৃতুযু ক্লেশ ভোগ করিতে 
হয় না। যাহা হইতে মানব এরূপ শ্রেষ্ঠ সংস্কার লাভ 
করে, তাহাই বিদ্যা। যোগিগণ বিদ্যাকে সর্বৈবকভাবনা 
বুদ্ধি বলিয়। সংক্ষেপে ঘর্ণন করিয়া থাকেন। মানব এই 
বিদ্যা যতদিন লাভ করিতে না পারে, ততদিন অবিধ্যার 
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বশবর্তী হইয়া থাকে, ততদিন মায়ার কফুহকে মুগ্ধ হইয়া," 
জন্মম্বত্যুর অধীন হইয়া এ সংসারে কেবল যাতায়াত করিয়া 
থাকে । হায়! তাহাদের গমনাগমনই সার ! 

“হে যোগীল্দ্র সনৎকুমার ! এই বিশ্ব চরাচর বিষুশক্তি 
হইতে সমুক্ূত।. সুতরাং ইহা হইতে তিনি সম্পুর্ণ অভিন্ন ; 
বলিতে কি ইহাই তিনি; ভাহা।! হইতেই ইহার চা 
চৈতন্য ।'আকাশ এক- নিত্য--অনন্ত-_-অদীম-_-সর্বব্যাপী। 

ইহার নাশ নাই-_-আকৃতি নাই--ক্ষয় নাই। কিস্ত ঘটাকাশ; 
পটাকাঁশ, বিলাকাশ প্রত্তি উপাধিভেদে ইহা যেমন ভিন্ন 

ভিন্ন নামে অভিহিত হুইয়৷ থাকে, সেইরূপ অবিদ্যারপ 
উপাধিভেদে জগঘ্যাপী, নিত্য, নিরঞ্জন পরব্রক্ধ, এবং তাহা 

পরা.শক্তি ও এই নিখিল জগৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত; 

এবং অগ্নির দাহিক1 শক্তি যেমন শিজ আশ্রয়স্বরূপ অঙ্গারকে 

ব্যাপিয্বা বিরাজ করে, ভগবান্ মহাবিষণণ এবং তাহার শক্তিও 

মেইরূপ জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। হেমুনে! সেই 
শক্তি ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত 

হইয়া খাকেন। কেহ তাহাকে অন্বিকা ; কেহ কেহ লক্ষী; 

কেহ ভারতী; কেহ গিরিজা; তেহুব। উম। ; আবার কেহ 

কেহ ব৷ ছুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্তী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, 
বৈষ্ণবী, ঘা এন্ড্রী নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। পরম ত্র 
পরমর্ষিগণ দেই আদ্যাশক্তিকে প্রকৃতি ও পরা অতিধা 
দান. ক্দিয়াছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনীন্দ্র! বিষ্ণুর সেই 
পরমাশক্তি হইতেই জগৎ সংসার শ্যষট হইয়াছে । সেই 
শক্িয় মহিমা কে বুবিবে? কে তাহার নিগৃঢ়- মাহাত্ম্য 
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সম্যক. কীর্তন করিতে সক্ষম হইবে? এই অনস্ত নিখিল 
জগতের সর্বশ্ছলে তাহা কোথায় ব্যক্ত, কোথায় বা অব্যক্ত 

ভাবে পরিব্যাণ্ড রহিয়াছে । কিন্তু, তাহ। বলিয়া তিনি 
ভিন্ন নহেন। মোহীান্ধষ মানবগণই তাহাকে ভিন্ন জ্ঞান 
করিয়া থাকে । হে মহাত্বন্! একধপ ভেদজ্ঞান অবিদ্যা 

হইতে জনিত। পরমতত্ববিৎ পগ্ডিতগণ এই অবিদ্যাকে 
ভগবাঁনের মাঁয়া বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ধফাঁহার। 

পরমা বিদ্যার প্রভাবে মোহকরী মায়ার গভীর ইন্জু- 
জাল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহারাই 

যথার্থ স্থখী ; তাহারা যন্ত্রণাময় ভ্রিতাপ হইতে মুক্ত হুইয়! 
অস্তে পরমানন্দময় পরমেশ্বরের পরম পদ প্রাপ্ত হইতে 
সক্ষম হয়েন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সেই মায়ার % ছলনায় 

* বিবিধ লোকে মায়ার বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ বলেন, 
মায় বিসৃশগ্রতীতিসাধিনী; কেহ বলেন, তাহা অঘটন-ঘটন-পটীয্সী; 
আবার কেহব! বর্ণন করেন ;- 

বিচিত্রকার্য্যকারণ! অচিস্তিতফলপ্রদা | 
স্বপ্রেন্্রজালবল্লোকে মায় তেন প্রকীর্তিত। ॥ 

দেবীপুরাণঃ ৪৫ অধ্যায়। 
প্ডিতগণ মায়ার বিশ্লেষণ করিয়] বলেন £-- 

মীশ্চ মোহার্ধবচনে] যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ। 
তং গ্রাপয়তি ষ। নিতাং সা মায় পরিকীর্তিতা ॥ 

| ব্র্ষবৈবর্ত, ২৭ অধ্যায়। 
ইছাতে প্রত্তীত হইতেছে যে, মায়! ষথার্ধই একটা অনির্বচনীয় শক্কি। 

এই শক্ধির প্রভাঁবেই জগৎসংসার চলিতেছে ; ইহাই সকলের আনৃষ্টদেখত1 ; 
বলিতে কি ইহাই জগৎ। তুমি আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি ?__ 
কোথা যাইব? বুঝিয়া দেখ, সবই মার1,__অজ্ঞানান্ধতা-_বিচিত্রত। 
যতদ্দিন এই মায়ার. আবরণ উদ্মুক্ত ন! হইতেছে, রতদিন,পরমার্থ জ্ঞানের 
সাহায্যে অবিদ্য! বিদ্যাভে পরিণত না হইতেছে, ততদিন আমাদের জননমরণ 
কষ্ট ক দুর করিনে? 
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বিভ্রান্ত হইয়া মোহান্ধ মানব অহংজ্ঞানে গর্ব্বিত ও জ্ঞানহীন 
হইয়া থাকে। “ইনি আত্ীয়, উনি পর) ইহা নিজের; 
উহা পরের; এই বিপুল বিষয় বিভব আমার নিজের ; 
আমি সর্বময় কর্তী; আমি সকলের অধীশ্বর ; বিশাল 

রাজোর অধিপতি !, বিষুড় মনুষ্যগণ সর্বদ। এইরূপ 

অহঙ্কত চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দান করে; কিন্তু তাহারা 
একবার ভাবিয়া দেখে না যে, সকলই মায়া,__ভোজ- 
বাজি,__-প্রহেলিকা। তাহারা একবার বুঝিয়া দেখে 

না যে, আত্ম! ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই নিজের 
নাই। মায়াজনিত এই সকল ভেদাত্মিকা চিন্তা ও 
ভাবন! সকল দুঃখের, সকল কষ্টের, সমস্ত অনর্থের মুলীভূত 
কারণ। 

“হে মহর্ষে! ভগবান্ বিষ্ণুর সেই মহীয়সী শক্তি প্রকৃতি, 
পুরুষও কালরূপে জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কার্ষ্যে 
ব্যাপূত। তাহা সত্ব, রজ ও তমোগুণের আধার। 

প্রকৃতির প্রতিকৃতি স্বরূপ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়! যিনি এই 
অখিল ব্রন্গাণ্ড স্ষ্তি করিয়াছেন, তাহা হইতেও যিনি প্রধান- 
তর দেব, তিনি নিত্য নামে অভিহিত ; যিনি পরম পুরুষ- 
রূপে জগতের রক্ষা করিতেছেন, তাহা হইতেও যিনি 
শ্রেষ্ঠতর, তিনি অব্যয় পরমপদ নামে প্রসিদ্ধ এবং ঘিনি 

কালরূপে ইহার সংহার করিয়া থাকেন, তাহা হইতে 
ধিনি পরতর, তিনি অক্ষর । কিন্তু হে মহামুনে ! যিনি 

সত্ব, রজ ও তমোগুণের একমাত্র আধার ; যিনি স্বয়ং নিত্য, 

অব্যয় ও অক্ষর; তিনি কত উচ্চ, কত মহান্! হে মহাপ্রাজ্! 
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ভাবিয়া দেখুন, মানব সকল: শিক্ষা লাভ করিয়াও 
কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। হায়, এই রিপুতন্ত 
পঞ্চভূতাত্মবক দেহই অপূর্ণ! মোহান্ব মানবগণ অহংজ্ঞানে 
উম্মত হইয়া যে দেহের শ্লাঘা! করিয়া থাকে, তাহা যে 
ক্ষণভঙ্গুর, তাহা যে পতনশীল; সে রূপের গৌরব যে 
ক্ষণিক ; স্বল্পকাল পরেই সেই কমনীয় কাস্ত কলেবর যে 
বিকল ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা তাহারা একবার 
ভাবিয়া দেখে না। হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনিপুক্গব ! এ জগতে 
নকলই অপূর্ণ; কেবল সেই সত্যন্বরূপ, শুদ্ধ, সনাতন 
পরমত্রক্মই পরিপূর্ণ। সেই পরমাত্মা ত্রি-অহসঙ্কারযুক্ত *% ; 
মুঢ়গণই ভ্রমবশতঃ তাহাকে দেহী বলিয়! জ্ঞান করিস 
থাকে । 

“হে মহাত্বন্! জগতের শ্বপ্রিকর্তী লোকপিতামহ ব্রহ্ম 
হার নাভিকমল হুইতে উন্তূত,সেই আনন্দরূপ পরমাত্মাই 
জগতের শ্রেষ্ঠ দেব ; তীহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই 
সেই অন্তর্ধামী, জগৎস্বরূপ, নিত্য, নিরঞ্জন পরমেশ্বর ভিন্ন ও 

অভিন্নরূপে সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তাহারই শক্তি 
বিশ্বোৎপত্তির নিদাঁন বলিয়া! বুধগণকর্তৃক মহামায়! প্রকৃতি 

নামে অভিহিতা। প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল তাহারই ত্তিমু্তি 
মাত্র। তাহার নাম নাই,_উপাধি নাই; ভাবিতাত্। 
যোঁগিগণ তাহার অনন্ত মাহাত্ব্য অজ্ঞমানবের হৃদয়ঙ্গম 
করাইবার নিমিত্ত উপচার দ্বার! পরক্রচ্ম নারায়ণাদি উপাধি 

* সাত্বিক, রাজস ও তামস। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্টরি়াদির 
অধিষ্ঠাত্ দেবতাগণ ; রাজন অহঙ্কার হইতে দশবিধ ইক্জরিয় এবং তামস 
'অহঙ্কার হইতে পঞ্চ মহাভত ও তাহাদিগের গুণ উৎপন্ন হুইয়াছে। 
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অর্পণ, করিয়াছেন। সেই পরম শুদ্ধ, অক্ষয়, অস্ত, 
কাঁলরূপী মহেশ্বর গুণরূপী ও গুণাধার ;) তিনিই জগতের 

'আদিকর্তী । 

“হে ব্রহ্ষর্ষে! অতঃপর নিখিল জগৎ কি প্রকারে স্$ট 
হইল, তাহা আনুপুর্ববিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন । 
পুরুষরূপী জগদ্গুরু আদিদেব হঙ্ট্র্থ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে 
মহামায়া প্রকৃতি জাগরিত হইয়া উঠিলেন ; ভখন মহৎ 
চৈতন্য প্রাছুভূতি হুইল ; তাহা হইতে অহঙ্কার,এবং অহঙ্কার 
হইতে সুক্ষ তন্মাত্র ও দশেক্দ্রিয় জনিত হইল। হে 
মহামুনে! সেই সুক্ষ তন্মাত্র সমূহ হইতে জগতের জন্য 
ভূত্ত সকল উৎপন্ন হইল। এইরূপে ক্ষিতি, অপ, তেজ, 

মরুৎ ও ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত ক্রমে ক্রমে স্যষ্ট 
হুইল। কিন্তু ইহা তামসী স্্টি; স্ৃতরাং ভগবান্ ব্রহ্ম! পর্বত 

ও বৃক্ষ-লতাগুল্মাদি সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু ইহাদের বুদ্ধি 
নাই, ইহারা সাধনাহীন) স্থৃতরাং তাহাতে স্থৃষ্টি সম্পূর্ণ 
না হওয়াতে পশু, পক্ষী ও মৃবগাদি স্ষ্টি করিলেন ; কিন্তু 
ইহারা'ও অসাঁধক; সুতরাং ইহাতেও স্ষ্টি সম্পূর্ণ না হওয়াতে 
দেব সর্গ এবং তাহার পর মানুষ সর্গ কল্পনা করিলেন । 

অনন্তর-পদ্মজন্ম। ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষাদি ন্বীয় মানসপুজগণকে 

সুষ্ি করিলেন। এইরূপে দেব, দানব) যক্ষ, রক্ষ ও. মানব 

পরিব্যাপ্ত জগৎ কষ্ট হইল. (সেই জগৎ সপ্তলোক ও 

সপ্ত পাতালে দ্িভ্বক্ত। হে: মুনিপুঙ্গব! সেই যণ্ডলোফ 
প্ৰরচ: পবিত্র; তত্যমুধয়ের নাম কীর্তৰ করিভেছিত_ 
শ্রবণ করুন। - ভু, ভুব,.ম্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য ;--এই 
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সপ্তলোক সপ্ত পাতালের উপরিভাগে স্থিত। সেই সপ্ত 
পাতাল,-_অতল, বিতল, স্ুতল, তলাতিল, মহাতল, তন্নিন্গে 

রসাতল এবং সর্ববাধঃ পাতাল অধিষ্ঠিত । এই সপ্ত পাতাল 
' ক্রমান্বয়ে নিঙ্ন হইতে নিন্নতর এবং পরিশেষে নি্দতম 
প্রদেশে স্থিত | ইহাদের নিন্তমের অধিকতর নিন্ম তলে 
আর কোন জীবের বসতি নাই। লোকপিতামহ ব্রহ্ম 
কর্তৃক এই সমস্ত লোকে লোকপাল এবং প্রত্যেক লোকে 
কুলাচল, নদী ও যথাযোগ্য হ্রদাদি স্থাপিত হইল। হে 
মহাভাগ ! ভূতলস্থ সমস্ত ভূধরের মধ্যে হৃমেরুই & শ্রেষ্ঠ 

* রাজস্থানের প্রথমথণ্ডে এই স্ুমের সম্বন্ধে অনেক আলোচন। 
করিয়াছি; সুতরাং তত বিস্বৃত অনুশীলন এস্বলে নিশ্রয়োজন-বোধে ইহার 
স্থিতিভূমি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা গেল । মত্শ্তপুরাণে এই দেবগিরির 
সীমাবণনস্থলে লিখিত আছে যে, স্থুমেরুর উত্তরে উত্তরকুরু প্রদেশ ; পশ্চিমে 
কেতুমাল ; দক্ষিণে ভারত এবং পুর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ । অপিচ পদ্মপুরাণ ১২৮ 
অধায়ে বর্ণিত আছে £-_ | 

তসা শৈলম্ত শিখরাঁৎ ক্ষীরধারা, মহামতে ! 
বিশ্বরূপ। পরিমিত ভীমনির্থাতনিম্বন। | 
পুণ্য পুণ্যতমৈর্জূষ্৷৷ গঙ্গ। ভাগীরথী শুভ] । 
মেরোস্ত শিখরাদেবী ভিদ্যমান! চতুর্বিধ!। 
হিমালয়ং বিনির্ভেদ্য ভাঁরতং বর্ষমেত্য চ। 
লবণান্ুধিমভ্যেতি দক্ষিণন্তাং দিশি, দ্বিজ ! 

ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, বাস্তবিক মেরু একটা কারনিক পর্ধত 
নছে। ভাগীরথী গঞ্জ ইহার শিখরদেশে সম্ভ,ত হইয়া হিমালয় ভেদ পৃর্্কক 
ভারতবর্ষ দিয়া লবণসমুব্রে পতিত হইয়াছে । মত্ম্তপুরাণে যে কয়েকটী দেশ 
'ইহারি চতুঃসীমার স্থিত বলি বর্ণিত হইয়াঁছে, তন্মধ্যে উতভ্ভরকুরু ও ভারত- 
বর্ষই. আধুনিক ভূগোল্বিদ্দ্বিগের বিদিত। উত্তরকুক্ষ প্রদেশ গ্রীসীয় 
ভৌগলিকগণ কর্তৃক “উত্তর কোর”, (0৮০7৪ 0০1৪) নামে অভিহিত । 
উত্তর! কোর আলিও আঁশিক়্ার অনেক মানচিজে' দেখিতে পাওয়া যায়। 
এক্ষণে সম্মান কর! যাইতে পারে যে, সুমেক হিমখিরি ও বুষরইটাগ 
পর্বতের মধ্যে স্থাপিত । 

৪ 
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ও পবিস্্তম। ইহা. পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত:।. 
এই পূততম পরম রমণীয় পর্ববতে দেবতাগণ বাস করেন। 
গ্রতত্তিন্ন লোকালোক প্রভৃতি আরও অনেক শৈলমালা 
পরিদৃশ্যমান ' হইয়া থাকে । হে বিপ্রেন্্র! এই ভূতলে 

 -সপ্তত্বীপ ও সপ্তসমুদ্র । প্রত্যেকটাতেই সপ্ত সপ্ত কুলাচল 
এবং বহু নদনদী বিরাজিত। অমরসম্গিভ মানবগণ সেই 
সমস্ত দ্বীপে বাস করিয়া থাকে । সেই সপ্তদ্ীপ জন্বু, প্রক্ষ; 
শা্সলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক % ও পুক্কর ; এই সপ্ত নামে 
প্রসিদ্ধ। এই সপ্তদ্বীপ লবণ, ইক্ষু, স্থরা, সর্পি, দধি, ছুগ্ধ 
ও জল-_-এই সপ্ত সমুদ্রে সমারৃত । ক্ষীরোদধির উত্তর এবং 
হিমাচলের দক্ষিণভাগে যে স্ববিশাল ভূভাগ বিস্তৃত, তাহা 
ভারতবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ। এই ভাঁরতভূমি অতি পবিত্র ও 
পুশ্যপ্রদ। অদ্যাপি দেবতাগণও এই ভাঁরতক্ষেত্রে জন্ম 

লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। হায়! কবে আমর! 
অক্ষয়, ও বিমল পুণ্য সঞ্চয় করিয়া এই পবিভ্রতম ভারতবর্ষে 
জন্ম লাভ করিব? কবে মহান্ পুণ্যের সাহায্যে আমর! 
পরম পদ লাভ করিতে সক্ষম হইব? কবে'বিবিধ দান, যজ্ঞ 
ও তপ অনুষ্ঠান দ্বারা অনস্তশায়ী ভগবান্কে পুজা করিয়া 
আমর! .যোগাবাঞ্কিত রত্ব লাভ করিব ? কবে ভক্জি, কম্মানু- 

ঠান অথব। জ্ঞান দ্বার নিত্যানন্দময় প্রভূ জগদীশকে সম্তৃষট 
করিয়া! পরঙ্গানন্দপূর্ণপৰিক্র নিকেতনে স্থান, পার. ?. আশা 
সফল" হইবে না.1--ভক্তবাঞ্কাকল্পতরু ভক্তের মনোরখ পূর্ণ 
ভারতবর্ষ জদুষ্বীপের মধ্যে. স্বাপিত.।  শাকরীপ গ্রীসীয়, ভৌগলির- 

গর কর্তৃক মিথিয়া (975415). নামে অভিহিত |. পঞ্জিতবর বে বগেন 
কাম্পীক্নান হুদের পূর্বস্থিত প্রদেশ পিঁধিয়! নামে অিহিত। 
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না করিয়া কখনই .থাকিতে পারিবেন না 1” বলিতে বলিতে 
হরিভক্তত্রেষ্ঠ ঝইযি নারদের নয়ন যুগল তক্তিসলিলে পরিপ্নত 
হইল তিনি স্বমধুর বাক্যে আবার বলিতে লাগিলেন “হে 
মুনীন্দ্র! পবিত্র ভারতভূমে জন্ম লাভ করিয়া 'ষিনি নিরস্তন 
বিষুঃ পূজা করিয়! থাকেন, তিনিই ধন্য) তাহার সদৃশ পুণ্যাত্া, 
জগতে অতি বিরল। অস্তে সহত্র সূর্য্যের স্যার তেজংপ্রাণ্ড 
হুইয়। সেই মহাপুরুষ দেবাদিদেব নারায়ণের পবিভ্র পদে 
স্থান পাইতে সক্ষম হয়েন। যে ব্যক্তি হরিনাম-মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিতে ভাল বাসেন, অথবা! যিনি বিস্ভক্তদিগের 
মঙ্গল কামনা করেন, কিন্ব। পরম পবিত্র হরিস্তব শ্রবণ 

করিতে সমুৎ্ভ্বক, তিনি পুণ্যবান,--তিনি আমাদিগের 

সকলের পুজনীয়। যিনি গুরুভক্ত, যিনি শিবধ্যানী, যিনি 
ত্বীয় আশ্রমের আচাঁর ব্যবহার যথাবিধানে পালন রুরিয়া 
খাকেন; ধাঁহাঁর চরিত্র নির্মল, শান্তিময় ও অনুয়াহীন ; 
তিনি আমাদিগেক়্ সকলের পুজনীয়। বেদবিহিত সমস্ত 
কর্মে ধাহার শ্রদ্ধা আছে, যিনি ব্রান্ষণদিগেক্স ছিতকারী, 

ধিনি অনুদিন বেদের প্রশংসায় রত; তিনি আমাদিগের 

সকলের পূজনীয়। যিনি ব্রহ্মা, বিষ ও মহেশ রে" অতেদ 
জ্ঞানে ভক্তি সহকারে পুজা করিয়া থাকেন, দেই ত্রাক্গ 
আমাদিগের সকলের পৃজনীয়। যিনি পরনিন্দা, পরগ্লানি, 
পরহিংসাঁকে পাপ বলিয়। ঘ্বণা করেন, গে! ব্রাহ্ষণে ধাহার 
দৃঢ় ভক্তি, ব্রহ্মচর্ধ্য ধাঁহার পরম ব্রত; মিনি :কাহারও 

নিকট দান গ্রহণ করেন না, তিনিই শুদ্ধ; তিনি আমাদিগের 
সকলের পুজনীয়। পরের দ্রব্যে ধাহার লোভ নাই; 



২৮ নারদীয় পুরাণ। 

যিনি চৌধ্যাঁদিদোষরহিত, শূচী, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী ; 
পরোপকার ধাঁহার একটা প্রধান ব্রত; তিনি আমাদিগের 

সকলের পুজনীয়। ভারতবর্ষে এইরূপ বিবিধ ধর্ম্ানুষ্ঠান ও 
সতপ্রৰৃভিনিচয়ে ধাহার প্রগাঢ় ভক্তি, তিনি আমাদিগের ' 
সকলের পুজনীয়। 

“€হ মহামুনে ! কতই সাধনাঁবলে জীবে মনুষ্যজন্ম লীভ 
করে। কিন্তসেই পরম সাধনার ফল মাঁনবজন্ম প্রাপ্ত 
হইয়া, দেববাঞ্থিত ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মুঢ় এ 
সকল সৎকর্ম্ের মধ্যে অন্ততঃ একটারও অনুষ্ঠান না করে, 
দে মোক্ষ লাভ করিতে কিছুতেই সমর্থ হয় না;__তাহার 
অপেক্ষা মূর্খ এ জগতে আর কেহই নাই। পরম পবিত্র 
ভাঁরতভূবনে জন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মোদ্ধারের 
উপায় অনুসন্ধান না করে, যে মুঢ় সৎকর্ম্দের অনুষ্ঠানে 
বিরত হইয়। অনুদিন কেবল পাপকার্য্যে রত থাকে, সে 

নিতান্ত অজ্ঞান ; পীযৃষকলস পরিত্যাগ করিয়া সেই পাপী 
বিষভাণ্ডের অনুসন্ধান করে। 

“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! ছুল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়। দেব- 

বাঞ্ছিত' ভারতভূমে আসিয়াও যে মুঢ় ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বার 
সৃষ্টির আদ্িকারণ আত্মার উদ্ধারে যত্ব না করে, সে মহা 
পাতকী; মে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী । কর্্ভূমিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া যে ব্যক্তি ধন্মকন্মে মন না দেয়, সে ঘোর পাপী; 

চিরজীষন তাহাকে অসীম দুঃখেই অতিবাহিত করিতে 

হয়। সর্বকর্মফলপ্রদ মহাপুণ্যময় দেশে থাকিয়া ঘে 

ব্যক্তি ছুক্র্ের অনুষ্ঠান করে, মে কামধেন্ু অতিক্রম 
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করিয়! খ্যাত্রীছুগ্ধের অন্বেষণে ধাবিত হয়। হে মুনীন্দ্র 

সনৎকুমার ! ব্রহ্ধাদি দেবগণ ভারতভূমির উক্তরূপ প্রশংসা 
করিয়া থাকেন। স্বতরাং বুঝিয়৷ দেখুম, ভারতভূমির তুল্য 

'পবিভ্রতম পুণ্যক্ষেত্র জগতে আর কৈ ? এই" মহাপুণ্যময় 
দেবভূভাগে যিনি সৎকর্ের অনুষ্ঠানে উদ্যত, তিনিই: 
ধন্য ;- তাহার মানবজনম্মই সার্থক। তাহার তুল্য পুণ্যবান্ 
ব্যক্তি ভ্রিলোকে আর কেহই নাই। অতএব এই পবিভ্র- 
তম ভাঁরতক্ষেত্রে জন্মিয়া বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যারূপিনী 

মায়ার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া যিনি স্বীয় কর্ধক্ষয়ে উদ্যম 

করেন, তিনি নিশ্চয়ই নররূপী নারায়ণ। পরলোকে পরম 
হখলাভের কামনায় যিনি অতক্দ্রিত চিত্তে স্বীয় সমস্ত 

অনুষ্ঠান শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করেন, তিনি পরম পুণ্যাত্মা ;__- 
তাহার প্রাপ্য ফল নিশ্চয়ই অক্ষয়) যিনি কর্মফলের 

অভিকামুক নহেন, যাঁগযজ্ঞাদি যিনি ভালবাসেন না, ধাহাঁর 

দৃঢ় ধারণ! যে, একমাত্র ভক্তিতেই মোক্ষলাভ কর! যাইতে 
পারে; এ জগতে তাহার নারায়ণের প্রীতি মাঁধনার্থ কিছু 
না কিছু সেই পরক্রহ্ষে অর্পন কর! উচিত; কেনন। কেবল 
স্তব হইতে মানবের আত্মোন্নতি হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে 
আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সেই জন্য বলিতেছি, 

অগৃপ্ন, ও নিক্ষাম হইয়াও যিনি আবার পরমধাম প্রীর্থন! 
করেন, তীহাকেও পরমেশ বিষুর তুষ্ির নিমিত বেদবিহিত 
কর্মাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ ! ইহজগতে 
কর্ম ই ভুক্তিমুক্তির নিদানীতূত কারণ। সেইজন্য নিষ্ষামী 
হউক, আর সকামী হউক, সকলেরই যথাবিধি সাধনা 
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কর্তব্য। সাধনা না করিলে কেহই পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে 
সমর্থ হয় না। এ জগতে যে ব্যক্তি আশ্রমাচারহীন, পরম- 
তত্র বুধদিগের মতে সে ব্যক্তি পতিত । কঠোর সাধনার 
সাহায্যে যিনি আত্মোদ্ধারলাভে যত্ব করেন, তিনি ক্রহ্ম-' 

তেজের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম 
হয়েন ; জগদেকদেব রিষুণ তত্প্রতি পরম পরিতুষ্ট হুইয়! 
থাকেন। সেই কৃতার্থ ব্যক্তিই ইহ ও পরলোকে প্রকৃত 
পুণ্যভাগী। তিনিই ধন্য, তিনিই পরম স্থখী,তিনিই চরিতার্থ; 

তাহার মানবজন্মই সার্থক।” বলিতে বলিতে বৈষঝুবশিরোমণি 
নারদের কণম্বর গভ্ভীরতর হুইয়। উঠিল। বিষুপ্রেমে যেন 
উন্মত্ত হইয়! বিস্পষ্টম্বরে তিনি আত্মগত বলিতে লাঁগিলেনঃ_ 

«“আহো ! বাহ্থদেবই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, _বান্দেবই শ্রেষ্ঠ 

তপ,--বাস্থদেবই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; তাহা ব্যতীত আর কিছুই 
নাই। এই স্থাবরজঙম জগতের সর্বত্রই বাসুদেব আত্মা- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন ;_-তীহা ব্যতীত আর কেহই 
নাই। তিনিই ধাতা, তিনিই ত্রিপুরাস্তক, তিনিই বিষু। 
তিনিই দেবতা, তিনিই অন্থর, তিনিই যক্ষরক্ষসিদ্ধ ;-_- 

এই ব্রন্মাগ্ুই তিনি । তাহার রূপ ব্যতিরেকে এ জগতে 
আর কিছুই নাই। চক্ষুর অগ্রাহ ক্ষুদ্রতন্ম পরমাণু হইতে 
গগনভেদী বিরাঁটপর্ববত এবং শতযোজন বিস্তীর্ণ গ্রহমণ্ডল 

পর্য্যন্ত যাহা কিছু, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ) তৎসমস্তেই সেই 

জগন্ময় বিষণ পরিব্যাপ্ত।” 
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ভক্তি ও আশ্রমধর্্ম কি? মৃকও্মুনির উপাখ্যান । 

সর্ববধন্মরবিৎ নারদের মুখে জগৎসংসারের স্থষ্টিবর্ণনা 
শ্রবণ করিয়া সনগকুমারাদি মুনিগণ পরমানন্দে পুলকিত 
হইলেন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ ত্রহ্গর্ষি সর্ববার্থসাধিনী ভক্তির 
বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন “হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! 

তক্তিই সকল সিদ্ধির প্রধান কারণ ; ইহা! সাধনার অগ্র- 
দেবী। ভক্তিপূর্বক যে কর্ম করিবে, তাহা সফল 

হইবেই, হইবে । ইহাতে সকলের মনোরথ সিদ্ধ হয়, 
সমস্ত কর্ম সার্থক হয়। এমন কি, ভক্তির সাহাধ্যে 

অপাধ্যও সাধিত হইতে পারে । ভক্তিতে ভগবান্ সন্তুষ্ট । 
ভক্তদিগের তক্তিই প্রধান উপাদান । ভক্তিহীন কাধ্য কখনই 

স্বসিদ্ধ হয় না। যেমন সূর্যের আলোক জীবজন্তদিগের 

চেষ্টার প্রধান কারণ, সেইরূপ ভক্তিই সমস্ত দিদ্ধির পরম, 

কারণ। যেমন সলিল সমস্ত লোকের জীবন, সেইরূপ" 

ভক্তি সমস্ত সিদ্ধির জীবন। হে মুনিপুঙ্গবগণ ! ভূমিকে 

আশ্রয় না করিলে জন্তগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে 

না, আকাশকে আশ্রয় না করিলে বিহগমগণ শূন্যে 

গমনাগমন করিতে সক্ষম হয় না; সেইরূপ তক্তিকে- আশ্রয়, 

না করিলে কোন কর্মেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। 

শ্দ্ধাবান্ ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ ই লাভ 
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করিতে সমর্থ হয়। ভক্তিহীন ব্যক্তি অমীম দানদাক্ষিণ্য, 
কঠোর তপশ্চরণ, অথব! বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও 
নারায়ণের প্রসাদ লাভ করিতে পারে না। যাহার হৃদয়ে 

ভক্তি নাই, সেকেন কোটি কোটি মেরুপ্রমীণ স্থবর্ণরাশি 
' কোটি কোটি লোঁককে দান করুক না, অনাহীরে__অনি- 
দ্রায়__উদ্ধপদে দীর্ঘকাল ধরিয়া তপন্য। করুক না ও লক্ষ 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুক না);__তাহার সমস্ত দান, 
সমস্ত তপস্যা, সকল যজ্ঞ নিষ্ষল; তাহার সে দান কেবল 
অর্থনাশ, সে তপশ্চরণ কেবল শরীরশোষণ, সে যজ্ঞ কেবল 

ভস্ম্র ঘৃতসিঞ্ণ। বস্ততঃ তাহার কিছুই সার্থক হয় না। 
“হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! লোকে শ্রদ্ধাপুর্বক যদি অণুপরিমাণ 

কার্য্যও করে, তাহা সার্ক হয় এবং তাহাতে সে ব্যক্তি 

ভগবানের প্রীতি লাভ করিতে পারে । পণ্ডিতগণ হরি- 

ভক্তিকে কামধেনুর উপম। দিয়! থাকেন । হায় ! সেই স্বর্গীয় 
কামছুঘ। সকলের অধিগম্য হইলেও অজ্ঞ মানব সংসার- 

গরল কেন পান করে? হে অজাত্মজ! এ জগৎসংসার 

সম্পূর্ণই অসার, ইহাতে অণুমাত্রও সারত্ব নাই, সকলই 
মায়া, সমস্তই ইন্দ্রজাল। কিন্তু এই অসার সংসারে 
তগবদ্তক্তের সঙ্গ, হরিতক্তি ও তিতিক্ষা,_-এই তিনটা 
বিষয়ই সার। পরহিংসা, পরগ্লানি ও অসুয়। প্রস্থতি পাঁপ- 
প্রবৃতি যাহাদের অঙ্গের ভূষণ, যাহারা পরের উন্নতি 

দেখিতে পারে না; তাহারা ভক্তিমান হইলেও পরব্রহ্মকে 
লাভ করিতে পাঁরে না; তাহাদের তপ ও যাগযজ্ঞাদি সমস্তই 
নিক্ষল; হরি তাহাদের পক্ষে দূরতর । যাহার। পরশ্রীকাতর, 



চতুর্থ অধ্যায়। ৩৪ 

দাস্তিক ও অহ্ংগর্ব্বিত ; যাহার! ধঙ্মের অনুরোধে কোন 

কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করে না; তাহারা নিশ্চয়ই পাপী; 
হরি তাহাদের পক্ষে দূরতর। বৃথা কৌতুক ও পরিহাসের 
“নিমিত্ত যে ব্যক্তি ধর্্মবিষয়ে প্রশ্ন করে; সেই অধার্ট্মিক) 
ভক্তিহীন লোকের পক্ষে হরি দূরতর । যাঁহাঁর! নারায়ণ” 
স্বরূপ পরমপবিত্র- বেদে অশ্রদ্ধ! করে, সেই পাষশুদিগের 
পক্ষে হরি দূরতর। 

«হে মহামুনে ! ধর্মই মনুষ্যের জীবন ০ 

ধর্মই মনুষ্যের একমাত্র বন্ধু; ধর্মই পরকালের সহায় 
ধর্মহীন হইয়। যে ব্যক্তি দিন যাঁপন করে, সে ব্যক্তি 
জীবনহীন; লৌহকারের ভস্ত্র যেমন শ্বাসত্যাগ করিলেও 
সজীব হইতে পাঁরে না, সেইরূপ সেই ধর্্মবর্জিত মানব 

নিশ্বাম প্রশ্বাস ত্যাগাদান করিলেও সজীব নহে | ধর্ 
অর্থ, কা, মোক্ষ প্রভৃতি যে কয়েকটা পরম পুরুতার্থ আছে, 
তৎসমুদায় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরাই লাভ করিতে সক্ষম হয়েন | 
স্বীয় বর্ণাঅমের উপযোগী বেদবিহিত আচার ব্যবহার 
পালন করিয়] যিনি নারায়ণের প্রতি ভক্তি করিয়! থাকেন, 
তিনি যোগীবাঞ্ডিত নিষুলোক প্রাণ্ড হয়েন। + 

“হে মুনীন্র ! আঁচাঁর হইতে ধর্ম এবং ধর্সা হইতে 
অচ্যুত ; আচারভ্রষ লোক কখনই ভগবান হরিকে লা 
করিতে পাঁরে না। আশ্রমাচাঁরে নারায়ণ পুজিত হইলেই 
সন্তস্ট হইয়। থাকেন। নতুবা সাঙ্গ বেদান্তশান্ত্রে পারদর্শী 
ব্যক্তিও যদি আচারভ্রষ্ট হয়, শান্ত্রমতে সে.পতিত। এমম 
কি, যে ব্যক্তি হরিভক্তিপরীয়ণ অথবা হরিধ্যান্গর, 0মও 

৫ 
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যদ্যপি স্বীয় আশ্রমাচার হইতে ভ্রষ্উ, হয়--তাহাকেও 
পতিত বলিতে হইবে। হে দ্বিজোভম ! আচারপতিত 
লোককে কি বেদ, কি হরিভক্তি, কি শিবভক্তি, কিছুই 
পবিত্র করিতে পারে না । ত্যক্তাঁচার ব্যক্তি সমস্ত পুণ্য- 

' ক্ষেত্রে--সহজ্র পুণ্যতীর্ঘে ভ্রমণ করুক না, বিবিধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক না কেন, সে যে পতিত, সেই 
পতিতই থাকে; কিছুতেই পবিত্রতা ও উদ্ধার লাভ করিতে 
সক্ষম হয় না। হে মুনিসত্ম ! আচার স্বর্গীয় স্থখলাভের 
প্রধান সাধন। আঁচাঁরশীল ব্যক্তিই প্রকৃত পুণ্যবান্; তিনি 
স্বোপার্জিত তপের সাহায্যে স্বর্গ পরম স্বখ ও মোক্ষ লাভ 

করিতে সমর্থ হয়েন ; তাহার পক্ষে দুর্লভ এ জগতে কিছুই 
মাই। কিস্তু আচার যদি আবার ভক্তিহীন হয়, সে 
আচাঁর কদাচার মাত্র,তাহাতে শ্বফল-লাভ হইতে পারে 

না। অতএব হে মুনে! ভক্তিই সমস্ত আচার, সকল 

যোগ,--এমন কি হরিভক্তিরও নিদান। ভগবান্ নারায়ণের 

প্রতি যাহার অচল! ভক্তি, সে যদি তাহাকে পূজা না করে, 
তাহা হইলেও ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু ভক্তের মনোরথ সিদ্ধ 

'করিয়া থাকেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ ভক্তিকে সমস্ত 
লোকের মাতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মাতার ক্রোড়ে 

আশ্রয় লইয়। পৃথিবীস্থ সমস্ত'জীব যেমন জীবন ধারণ করিয়। 
থাকে, সেইরূপ একমীত্র তক্তির পবিত্র আয়ে থাকিয়! 
ধার্মিকগণ জীবিত থাকেন। : স্বীয় 'অবলম্িত আশ্রমের 

বিহিত আঁচার সঘূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যেদিন 
জানবের হৃদয় হরিভক্তির স্বর্গীয় রসে অভিসিঞ্চিত- হয়, 



চতুর্ধ অধ্যায়। ৩৫ 

যেদিন তাহারা লোককর্তা হরিকে অভেদদৃষ্টিতে দেখিতে 
পায়, সেইদিন তাহাদের সকল ছুঃখ দুর হয়? সেইদিন 

মোক্ষ তাহাদের করায়ত্ত হইয়! থাকে । ভ্রিজগতে সেরূপ 
'পুণ্যাত্বা ও শুদ্ধচরিত লোকের সমকক্ষ কেহই হইতে 
পারে না। হে ব্রহ্ষন্! ভক্তি হইতে সকল কর্ম সিদ্ধ হয়, 
কার্য্যসাফল্যে নারায়ণ তুষ্ট হইয়া থাকেন; নারায়ণেক 

তুষ্টিতে পরা বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায় এবং ববিদ্য। 
হইতেই যোক্ষ। বাস্তবিক, হরিভক্তিই.এই ঘোর সংসার- 
সাগরের একমাত্র তরণী । ূর্ববজন্মার্জিত পুণ্য ন! থাকিলে 

হরিভক্তি লাভ কর! যাইতে পারে না। ভক্তি ভগবস্তপ্ত 

লোৌকের দহিত জন্মিয়া থাকে। | 

“হে অজনন্দন ! বর্ণাশ্রমের আগাররত, জিতেজ্জিয় 
ভগবন্তক্ত ব্যক্তিগণই প্রকৃত 'পুণ্যবান্,_তাহারাই লোক- 
পিক্ষক, তাহারাই মহাপুরুষ । তাহাদের প্রদর্শিত পদবী 
অনুসরণ করিলে মুঢ়গণও সম্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে 
সক্ষম হয়। পূর্ববজন্মের পুণ্যসঞ্চয় না থাকিলে কেহুই 
সেই দেবচরিত্র সাধুপুরুষদিগের সঙ্গ লাভ করিতে পারে 
না। যেব্যক্তি পূর্বজন্মের পাপ্ভার লইয়া জগতে অবতীর্গ* 
হয়, যতদিন না তাহার সমস্ত পাঁপ ক্ষয় হইয়া যায়, 
ততদিন মহাপুরুষগণের সহিত স্বর্গীয় সহবাস কিছুতেই 
তাহার ঘটিয়। উঠে না। সূর্য্যদেব কেবল দিবাভাগেই 
জগতের বহিঃশ্ছিত অন্ধকাররাশি নাশ করিতে পারে 2 

বিজন গিরিগুহাঁর “অথবা! ভৃগর্ভমমূহের গভীর তিমির 
তাহাতে কিছুমাত্রই নিরাক্কৃত হয় না; কিন্তু ভগবত 
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তৈজঃপুঞ্জ পণ্ডিতগণ আপনাদের তপোলব্ধ স্বর্গীয় আলো- 
কের সাহায্যে লোকের অন্তঃকরণের তষোরাশি নাশ 

করিতে সক্ষম হয়েন। হায়! এ জগতে ভগবত্তক্তিপরাষণ 
মহাপুরুষ অতি ছুল্লভি। আহা, তাহাদের সহবাস যাহারা 

'লাভ করিতে পারে, তাহারাই কৃতার্থ ; তাহারা 'অচিরে 
স্বগাঁয় শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়|” 

ভগবন্তক্ত নারদের হৃধাসিক্ত সছুপদেশ বচন শ্রবণ 

করিয়! সাধুচরিত সনৎকুমার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,__ 

“হে তপোধন! আপনি হুরিভক্ত, আপনি শিবতক্ত ; 
ভক্তিতত্ব আপনার যেরূপ বিদিত, এরূপ আর কাহারও 

নহে। এক্ষণে নিবেদন-_ভগবস্তক্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি ? 

তাহারা কিরূপ কর্ম করেন এবং সাধনাবলে কোন্ লোক 

প্রাণ্ত হয়েন ?_-অনুগ্রহ করিয়া এই সকল গুড় তত 
আমাদিগকে শিক্ষা দ্িউন।৮ 

অনন্তর ভ্রিকালজ্ঞ দেবর্ধি নারদ পুনর্ধবার বলিতে আরম্ত 
করিলেন ;--হে ক্রহ্ধন্! এ সকল কাহিনী পরম গুহা; 

যোগনিদ্রা হইতে উখ্খিত হইয়া জগন্নাথ নারায়ণ পবিত্র- 
হৃদয় পরম পুণ্যাত্বা মার্কগেয় মুনির নিকট এই সকল বিষয় 
বর্শন করিয়াছিলেন । হে মহর্ষে! জগন্রপী দেবদেব 

সনাতন যুগান্তে রৌদ্রুরূপে ব্রন্ষাগ্ডকে গ্রীসসাৎ করি- 
যাছিলেন। অনস্তর জগৎ একার্ণবীভৃত হইলে স্থাবর 
জঙ্গম বিনষ্ট হইয়া! গেল; আর কিছুই রহিল না। কেবল 
গলিলরাশি ;_ স্বর্গ, মর্ত, রসাতিল গ্রাস করিয়া অসীম-_ 

অনস্ত--একীভৃত সলিলরাশি ! তখন পরক্রদ্মের সমস্ত শক্তি 
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তাহাতে পুনর্ববার লীন হইল। এইরূপে সর্ধশক্তিসমন্থিত 
হইয়া সূন্ষযাদপি সুন্গমতরদেহে সেই অনন্ত জলরাশির 
উপর বটচ্ছদে শয়ন করিলেন । নারায়ণ-পরায়ণ মহাভাগি 

' মার্কগ্যয়ে তাহার এক ভাগে থাকিয়া ভগবানের লীল। 

অবলোকন করিতে লাগিলেন। ' 
এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিয়া নৈমিষাঁরপ্যবামী 

যুনিগণ বিস্মিত. ও আশ্চর্য্যান্থিত হুইয়।৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ছে মহামতে! এ কি কথা শুনিলাম! আমর! পূর্ব্বে 

শুনিয়াছিলাম যে, সেই ভীষণ প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ 
একার্ঁবে নিমগ্ন এবং স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট হইয়া! গেলে 
একমাত্র হরি অবশিষ ছিলেন; তবে মার্কণেয় আবার 

কি প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ? হে 
সৃত! আমাদের দারুণ কৌতুহল জন্মিয়াছে; শীত্র আমা- 
দিগের এই ঘোর বুভুৎ্সা নিবারণ করিয়া কৃতার্থ কর। 
আহা! হরিলীলারূপ অমৃতপানে কাহার না অভিলাষ. হয় ?” 

অনস্তর পুরাণতত্ববিদ্ সৃত পুনর্বার বলিতে আরম্ত 
করিলেন,__“হে ব্রহ্মষিগণ ! পূর্বে মক নামে এক পরম 
ধার্মিক মুনি ছিলেন। .মহাপুণ্যময় পরমপবিত্র শালগ্রাম- 

ক্ষেত্রে সেই মহা মুনি অনাহারে, অনিদ্রায়, কঠোর 
ক্লেশ সম্থ-করিয়। পরব্রহ্ম সনাতনের পুজাঁয় অযুত বগুসর 
নিরত হয়েন। মহাভাগ ম্বকণ্ু ক্ষমাশীল, সত্যসন্ধ ও 
জিতেন্ডরিয়; সর্ধবভূতে তীহার আত্মবৎ সমবেদনা ছিল) 
তিনি শান্ত, দাস্ত ও বিষয়নিম্পৃহ। হে মুনিপুঙ্গবগণ ! 
ব্রন্মধি সবক এইরূপে অযুত বসর কঠোর তপস্তা অনুষ্ঠান 
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করিতে লাগিলেন। তীয় স্থমহৎ তপশ্চরণে ইন্দ্রা্দি 
দেবগণ বিষম শঙ্কিত হইয়া পরমেশ নারায়ণের শরণাগত 
হুইলেন। অতঃপর সশঙ্ক অমরগণ ক্ষীরসাগরের উত্তর 
তীরে উপস্থিত হইয়া জগদ্গুরু পন্মনাভের স্তবে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তীহারা সকলেই একত্রিত হুইয়া সমস্বরে 
বলিতে লাগিলেন ;_-“হে অক্ষর, অনন্ত, দেবদেব নারায়ণ ! 

হে শরণাগত-পালক ! মৃকণুমুনির কঠোর তপস্যায় সন্তপ্ত 
হইয়৷ আমরা আপনার শরণ লইয়াছি ; এক্ষণে আমাদিগকে 
রক্ষা করুন। জয় দেবাধিদেবেশ, জয় শঙ্ঘগদাধর ! জয় 
জয় জগৎস্বরূপ নারায়ণ। হে লোকপাবন ! লোকনাথ ! 
লোকসাক্ষিন! আপনাকে নমস্কার । হে ধ্যাঁনগম্য, ধ্যান- 

রূপ, ধ্যানহেতো, ধ্যানপাক্ষিন! আপনাকে নমস্কার । হে 

কেশিহন্তা নারায়ণ ! হে মধুসৃদন ! হে চৈতন্যরূপী .পর- 
মাত্বন! আপনাকে নমক্কার। হে নিত্যানন্দ প্রভে। ! 

আপনি নিগুণ হইয়াও গুণাত্মা, অরূপ হইয়াও সরূপ। 
হে শরণাগত-দুঃখনাশক ! আমরা আপনার চরণে বার 

বাঁর প্রণত হইতেছি ; আমখদের কষ্ট নিবারণ করুন ।» 

দেবতাদ্িগের এই স্তুতি শ্রবণ করিয়া ভগবান কমলাপতি 
শঙ্ঘচক্রগদাঁধর মুত্তি ধারণ করিয়! তাহাদের সকলের সম্মুখে 
আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল বিকচ কমলপলাশ- 
রৎ বিস্তৃত; তাহার জ্যোতিঃ কোটি সুর্য্যের স্ায় ভাস্বর ; 
সর্ববাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার হ্ুশোভিত ; বক্ষস্থলে শ্রীবৎস- 
চিত্র সমস্কিত ; পরিধানে পীতাম্বর, গলদেশে ত্বর্ণযজ্ঞে।” 

পবীত। ভক্তৰাঞ্থাকক্মতরু ভগবান্ নারায়ণকে বরদ মৃত্তিতে 
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সম্মুখে আবিভূতি দেখিয়া! দেবগণ পরমভক্তিস্হকারে তাহার 
চরণযুগল বন্দনা! করিলেন । 

“অনভ্তর দয়ার্ণৰ হরি শরণাগত স্বরবুন্দকে সম্বোধন 
পূর্বক মেঘগম্ভীর নিনাদে সাগরকল্লোল অতিক্রম করিয়া 

ধীর ও প্রশাস্তভাবৰে বলিতে আরম্ভ করিলেন ;--হে: 

অমরগ্রণ ! ম্বকগুমুনির কঠোর তপস্তা হইতে তোমরা যে 
বিষম পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা আমি বিলক্ষণ 
জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহা! তোমাদের ভ্রম। ম্বকণ্ড 
তোমাদের কোন হ্থাখে বাঁধা দ্রিবার অভিপ্রায়ে তপস্থা! 

আর্ত করেন নাই। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। 

হে দেবরৃন্দ! যিনি প্রকৃত. সজ্জন, তিনিকি সম্পদ্, কি 

বিপদ যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হউন না কেন, স্বপ্রেও কখন 

অপরের স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের পথে অন্তরায় হয়েন না। মহামুনি 
স্বকণ্ডু যথার্থ সঙ্জন; স্থতরাং তাহা হইতে তোমাদের 
কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। যেব্যক্তি ইন্ড্রিয়ের দাঁস, 
ষে নিরন্তর বিষয়-বিষ্পানে উন্মত্ত ; স্বার্থসধধনের জন্য ষে 
নিজের রক্ষার বিষয় না ভাবিয়াই সতত অপরের অনিষ্ট 
করে, তাহার নিকটে বিপদের আশঙ্কা করা যাইতে পারে। 

যে মুঢ বাঁক্য, মন অথবা কার্য্যদ্বারা অপরের হথখে বাধা 
দেয়, সে প্রবল প্রতাপশালী হইলেও, সে'নিজ তুজবলে 
অসংখ্য ব্যক্তিকে পরাস্ত করিলেও কখন নিঃশস্ক ও নিরাপদ 
হইতে পারে না। সেই পরাজিত ব্যক্তিগণই স্ববিধ! 
পাইলে তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে । হে অমরগণ । 
নিয়ত পরের অভিসম্পাতের ভাগী হইয়! জগতে কি স্বখ? 
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যাঁহাকে সর্বদা মশঙ্কমনে কাঁলযাঁপন করিতে হয়, যে 
নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্ধেগ হইয়া মুহূর্তকাল থাকিতে 

পারে না, তাহার জগতে কি স্থখ ?__সে মহাপাপী 3 চির- 

জীবন তাহার ছুঃখেই অতিবাহিত হয়। কিন্তু যিনি 

'স্বপ্নেও কখন পরের অমঙ্গল কামনা করেন না ? সর্বভৃতের 
হিতসাধনে যিনি সদ| ব্যাপৃত ; যিনি দাস্ত, অসুয়াহীন ও 
নিরহঙ্কার, তিনি প্রকৃত সঙ্জন ;--তিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক ; 
স্তরাঁ এ জগতে তিনিই যথার্থ স্থখী। হে অমরবৃন্দ! 

আপনার! নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তমনে অমরলোকে প্রতিগমন 
করুন, স্বকণ্ড মুনি আপনাদের কোন স্থখে বাধা দ্রিবেন না ; 

আমি আপনাদিগকে সদা রক্ষা করিব; অতএব দেব- 
নিকেতনে প্রতিগত হইয়া! হ্বখে বিরাম করুন।৮ এইরূপে 
দেবগণকে অভয়বর দানপুর্বক অতশীকুম্থমপ্রভ ভগবান্ 

হরি তাহাদের সম্মুথেই অন্তর্ধান করিলেন; অমরগণও 
নির্ভয় হইয়া আনন্দসহকারে ভ্রিদিবধামে প্রতিগত হইলেন। 

এদিকে ভগবান নারায়ণ মহামুনি স্বকণুর তপে সন্তষ্$ 
হইয়। স্বল্নকালমধ্যেই তাহার প্রত্যক্ষে আবির্ভূত হইলেন। 
সুকণ্ড তখন যোগাসনে উপবেশনপূর্ববক নয়নযুগল মুদ্রিত 
করিয়া অন্তশ্চক্ষে নিত্য নিরঞ্জন পরব্রহ্গকে দেখিতে- 

ছিলেন ;_-সেই অতসীকুস্থমবণ্ড *% মনোহর বর্ণ সেই 
পীতবাস, সেই শঙ্ঘচক্রগদাঁপদ্মশোভিত চতুর্স্ত - যেন 

ক্ষ অনেকে ছ্ছগদেকদেব হরিকে শ্তামবর্ণ বলিয়। জানেন । এস্কলে 
ভগবানের “অতসী পৃষ্পবৎ বর্ণ পাঠ করিয়া তাহার! হয়ত বিস্মিত হইবেন? 
তাহাদের বিশ্ময় দুর করিবার জন্ত এস্থলে বর্ণিত হইতেছে যে, নারায়ণ 
যুগে হুগে ভিন্ন তিন রূপ ধারণ করিষ্া থাকেন; তদঘথ1,-_ 
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আনন্দে তাহাকে বরদানে উদ্যত । সমাধিবলে সপ্রকাঁশ 
জগন্ময়ের সেই আনন্দময় মূর্তি অবলোকন করিয়া স্বুকণ্ড 
চমত্কৃত ও আনন্দিত হইলেন। এতদিন তাঁহার ভাগ্যে 
এ সখ ঘটিয়া উঠে নাই; আজি মনোমধ্যে ভগবান্কে 
প্রত্যক্ষ দেখিয়া তিনি ভাঁবিলেন, “দয়াময় কি আজ ভক্তের 

সাধনায় সম্তষ্ট হইলেন ?” এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নয়ন 
যুগল উম্মোচন পূর্বক দেখিলেন,__ভক্তবাগ্কাকল্পতরু শান্ত, 
গম্ভীর ও প্রসন্ন বদনে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ম্বকণ্ডুর 
সর্ববাঙ্গ পরমানন্দে পুলকিত হুইল ; তাহার নয়নদ্বয় দিয়! 

অবিরল ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি 

দেবদেব চক্রধারীর চরণতলে পতিত হুইয়া পরম ভক্তি 

সহকারে তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। .এইরূপে 
আনন্দাশ্রুজলে জগণ্পতির চরণযুগল বিধৌত করিয়! 
শিরোদেশে অঞ্জলি ধারণপূর্ববক মুনিবর ভক্তি গদ্গদ স্বরে 
ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন;--“পরাৎপর, পরস্তাৎপর, 

পরস্বরূপী, পরমেশ্বরকে নমস্কার । ধাহার পরমপদ 

অপারের পর-পারের একমাত্র তরণী; যিনি স্বীয় তক্তদিগকে 
যুগে যুগে বণভেদে। নামভেদোইস্য? বন্তভ ! 

শুরু রক্তস্তথ! পীত ইদ[নীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ 
শুর্লবর্ণ সত্যযুগে সুতীব্র তেজসাবৃতঃ | 
ত্রেতায়াৎ রক্তবর্ণেধয়ং পীতোহয়ং দ্বাপরেবিভূঃ | 
রুষ্ণবর্ণ কলে শ্রীমাংস্তেজসাং রাশিরেব চ। 

পরিপূর্ণ তমং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণ ইতি স্থৃতঃ ॥ 
ব্রহ্ম বৈবর্ত, ১৩ অধ্যায় । 

অপিচ অপর অপর পুরাণে নারারণের যে সব ধ্যান দেখিতে পাওয়া 
যার, তৎসমস্তেই পরার তিনি এৃহরপ্ায়বপু” “তগুহেষ”ঃ বর্ণ প্রভৃতি বঝিয়। 
বর্ণিত হইবাছেন। . 

৬ 
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পর হইতে সদ! দূরে রক্ষা করেন, জগতকর্তা - সেই 
পরমাক্সাকে নমস্কার | ধাঁহার নাম নাই,_উপাধি নাই-- 
রূপ নাই, অথচ যিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে সর্বত্র বিরাজমান, 
সেই নিরঞ্জন ভলম্ত জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরকে নমস্কার । 
যিনি হিরণ্যগর্ভাদি সমগ্র জগতের স্বরূপ, যিনি স্ব স্বরূপ, 

সেই বেদাস্তবেদ্য, পুরাণ পুরুষকে নমস্কার । নির্দোষ, 
ধ্যানপরায়ণ, বীতস্পৃহ ও বীততৃষ্ণ মহাপুরুষগণ পরম 
সমাধিবলে ধাহাঁকে নিরস্তর দর্শন করেন, যাহার চরণ এই 

ঘোর সংসার-সাগর হইতে মুক্তি-লাভের একমাত্র উপায়, 
মেই পরম পবিভ্র পরমাত্মাকে নমস্কার । হে শরণাগত 
ছুঃখনাশন, হে করুণাঁকর সহজ্রমৃত্তি সহত্রপাদাক্ষ ! হে 
সহত্রনামা, সহঅকোটী যুগধারী পরম পুরুষ অনস্ত.! 
আপনাকে নমস্কীর |” 

মহাত্ব! যুকণ্ড মুনির এই স্তব শ্রবণে শঙ্খচক্রগদাধর 
দেবদেব মহাঁবিষ্ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া! চতুর্থস্তে যুনিবরকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং অসীম প্রীতি সহকারে বলিলেন, 
“যুকণ্ডো ! তোমার কঠোর তপস্তা ও এই পবিত্র স্তোত্রে 

আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে, হে স্থাব্রত, 
তোমার মানসিক অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বর গ্রহণ 

কর।” ভক্তবাঞ্চাপুরক ভগবান্ নারায়ণের এই আশ্বাস 
বচন শ্রবণ করিয়! মহামুনি অসীম আনন্দে পুলকিত 

হইলেন এবং পরমেশ্বরের চরণতলে পতিত হুইয়। ভক্তিগদ্- 
গদ. স্বরে বলিতে লাগিলেন, “দেবদেব জগন্নাথ! আজ 

জামি রূতকৃতার্থ হইলাম, আজি আমার জন্ম সফল হইল, 
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আঁজি আমর সমস্ত' তপস্যা দার্ষ হইল । নারায়ণ ! 
পুণ্যহ্ীইন ব্যক্তিগণ আপনাকে দেখিতে পায় না; কিন্ত 

আমি স্বল্প পুণ্য করিয়া যে, আপনার চরণ দর্শন লাভ 

করিলাম ; ইহা! কি সামান্য সৌভাগ্যের কথা! প্রভে। ! 
আজি আমি চরিতার্থ হইলাম। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও 
ধাহাকে দেখিতে পান না, বেদবতী শ্রুতির ভাগ্যে যাহা 

ঘটিয়া উঠে না, তীহাকে আজি আমি স্বচক্ষে দেখিতে 
পাইলাম; ইহা অপেক্ষা আর অধিক ফল কি আছে? 
সদাচার-রত ভক্তগণ ও সমদশা যোগিগণও ফাহাকে 
কখনও দেখিতে পান না, সেই পরম রত্ব আজি আমি 
দেখিলাম ; আহা, ইহা অপেক্ষা! আমি আর কি চাহিব? 

জিতেক্ড্রিয়, জিতাহার, অহঙ্কারহীন তপস্থিগণ ধাঁহাঁকে 

দেখিতে পাঁন না, পরোপকারী, নিশ্মম, মহাতআ্াগণের ভাগ্যে 
ধাহার চরণ দর্শন কখন ঘটিয়া উঠে না, আজি অকিঞ্চন 
আমি তাহা দেখিতে পাইলাম ; তখন আমার আর কি 
আবশ্টাক ? হে জগন্নাথ জগদ্গুরো ! আমার সকল আশ! 
সফল হইল, সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইল; আজি আমি 
ভক্তবাষ্কাকল্পতরুকে সম্মুখে দেখিয়া সর্ব অভিলাষের 
সাফল্য লাভ করিলাম। জনার্দন ! পুণ্যহীন ব্যক্তিগণ 
স্বপ্নেও যে পদ দেখিতে পায় না, আজি অকিঞ্চন আমি 
অকিঞ্চিৎকর তপস্তার সাহায্যে তাঁহ! প্রত্যক্ষ করিলাঁম ;__ 
অহে।! যে চরণ স্মরণমাত্র মহাপাতকীও সেই পরম পদ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আজি আমি ভবসাগরের তরণীন্বরূপ, 
যোক্ষের আস্পদ সেই পরম পদ প্রত্যক্ষ করিলাম । আহা, 
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আমার কি সৌভাগ্য ! হে নারায়ণ! হে জগদেকদেব ! 
হে অধমতাঁরণ করুণাঁময় হরে! আমার সকল আশা 

পূর্ণ হইল ;__আঁপনার শ্রীচরণ সম্মুখে দেখিয়া আজি 
আমি চরিতার্থ হইলাম। প্রভো ! আরি কি প্রার্থনা 

করিব £” 
পরম পুণ্যবান্ স্বক্ুর এই অমিয়ময় বচন শ্রবণে 

নারায়ণ প্রীতিসহকারে বলিলেন,_“হে ব্রহ্মন্! তুমি 
সত্য বলিয়াছ ;-_-তোমার এই বাক্যে আমি অধিকতর 

প্রীত হইলাম । তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমার দর্শন লাভ 
তোমার পক্ষে কখনই নিষ্ষল হইবে না। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদ! 
বলিয়া থাকেন যে, নারায়ণ স্বীয় ভক্তের কুটুম্ঘিতা স্বীকার 
করেন। তুমি আমার পরম ভক্ত, এক্ষণে আমি বুধগণের 

সেই নিয়ম পালন করিব | হে বিপ্রেম্্র! আমি তোমার 
পুজরূপে জন্মগ্রহণ করিব। সেই পুভ্র সমস্ত গুণযুক্ত, 
দীর্ঘজীবী ও আমার স্বরূপ হইবে । হে খুনিশ্রেষ্ঠ ! যাহার 
কুলে আমার জন্ম, সে কুল নিশ্চয়ই মোক্ষ ল'ভ করিয়া 
থাকে । আমি তুষ্ট হইলে লোকে কি না প্রীপ্ত হইতে 
সক্ষম হয়? যেব্যক্তি আমার পরম ভক্ত, যিনি আমার 

কথায় অনুদিন রত, যিনি আমার ধ্যান করিয়া থাকেন, 

তিনি স্বকুলে নিশ্চয়ই অচ্যুতের স্বরূপ হয়েন। ইহ জগতে 
যিনি আমার জন্যই সর্ব কর্ম করিয়া থাকেন, যাহার মন 
আমাতে প্রতিনিয়ত নিবিষ, ঘিনি আমার প্রণামপরায়ণ ; 
তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত কুলকে অচ্যুতের স্বরূপতায় আনয়ন 
করিতে সক্ষম হয়েন। হেবিপ্র! আমি তোষায় তগঃ 
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ও স্তোত্রে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব নিশ্চয় জীনিও 

তোমার পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।” এই কথা 'বলিয়! 

তক্তপ্রিয় ভগবান্ নারায়ণ মৃকণুঁর মন্তকে কর স্থাপন এবং 

তাহার সর্বাঙ্গ স্পর্শ পুর্ধক সেই স্থলেই অন্তপ্থির্ত হইলেন । 

মহামুনি মৃকণ্ডও হরিকে প্রণাম করিয়া আপনাকে পরম 

পুণ্যবান্ মনে করিতে করিতে অসীম আনন্দ টি 

নিজ আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন । 

পঞ্চম অধ্যায় । 

ভাগব্জের প্রকৃত লক্গণ ৷ 

অনস্তর পুরাণতত্ববিদ্ স্বধিশ্রেষ্ঠ সৃত, সমবেত মুনিগণকে 
সম্বোধন করিয়া, ধীর ও প্রশাস্তভাবে আবার বলিতে লাগি- 

লেন, “হেমুনিপুঙ্গবগণ, দেবদেব বিষুর নিকট বর লাভ করিয়া 
মহামুনি ম্বকণ্ড সর্বদা দেবারাধনাপূর্বক সাংসারিক ক্রিয়া- 
কলাপ সম্পাদন করিতে লাগিলেন । কিছুদিন পরে নারা- 

নণের তুল্য তেজোময় তীহার একটা পুত্র সঞ্জাত হইলেন। 
তাহার নাম মার্কগেয়। মার্কতেয় পরম যোগী? তাহার হৃদয়ে 

অসীম দয়]; ধন্ধে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ; তিনি আত্মবান্, 

সত্যসন্ধ, জিতেক্ড্রিয়, শান্তহৃদয় ও পরমজ্ঞানী ;) মার্তগ্ের 
ম্যায় তাহার জ্লস্ত জ্যোতি । সেই সর্বতভ্বার্থকোবিদ 
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হরিভক্ত মকগুঁতনয় নাঁরায়ণের প্রীতি সাধনার্থ কঠোর 
তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তের আরাধনায় আকৃষ্ট 

'হুইয়া ভক্তান্ুরতে ভগবান্ অচ্যুত পুরাণসংহিতা রচনা 
করিতে তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। মার্কগেয় 

মুনি সেইজন্য নারায়ণ বলিয়! প্রথিত। তিনি চিরজীবী 
"এবং €েবদেব চক্রপাণি মহাভক্ত। হে ব্রন্মন্! তাহার 

অসীম তপ ও প্রভাবের কথা কি বলিব? যেদিন সমস্ত 

জগৎ একার্ণবে নিমগ্ন হইল, যেদিন স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্তই 
বিনষ্ট হইয়া সেই একীভূত অনন্ত জলরাঁশিতে বিলীন 
হইয়া গেল, মহাতপা মার্কগেয় সেই দ্রিন নারায়ণকে স্বীয় 
প্রভাব দেখাইবার নিমিভ ভগবানকে নমক্কীর করিয়া সেই 
মহা ভয়াবহ সলিলরাশির উপর শীর্ণ পত্রব ভাসমান 
হইলেন। হরি যতদিন শয়নে রহিলেন, মার্কগেয় মুনীশ্বরও 
ততদিন শয়ন ত্যাগ করিলেন না। 

«হে দ্বিজবর ! সেই অনীম ও অনন্ত জলরাশিতে শয়ন 

করিয়া মহামুনি মার্কগেয় যে কত কাল যাপন করিয়া- 

ছিলেন, তাহার প্রমাণ বলিতেছি,-শ্রবণ করুন। পঞ্চদশ 

নিমেষে এক কাঁষ্ঠা, ভ্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশহ 
কলায় এক ক্ষণ, ছয় ক্ষণে এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক 
মুহুর্ত, ত্রিংশৎ মুহুর্তে এক অহোরাত্র, পঞ্চদশ অহোরাত্রে 

এক পক্ষ, ছুই পক্ষে এক মাস, ছুই মাসে এক খতু, তিন 
খতুতে এক অয়ন, ছুই অয়নে এক অন্দ; হে মুনিগণ 
সেই অন্দ দেবতাদিগের এক দ্িন। যাহ] উত্তরায়ন নামে 

গ্রনিদ্ধ, তাহ! তাহাদের দিবস এরং যাহা দক্ষিণাঁয়ন, তাহ! 
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রাত্রি । মনুষ্যের এক মাসে পিতৃলোঁকের এক দিন, দেবতা- 

দিগের দ্বাদশ সহত্র বর্ষে একটা দৈবত যুগ; ছুই সহজ দৈবত 
যুগে মনুষ্যের এক'কল্প, একসপ্ততি দৈব যুগে এক মন্বত্তর')" 
এইরূপ চতুর্দশ মন্বত্তরে ব্রহ্মার এক দ্রিন। এইরপ ভ্রিংশৎ 

দিবসে তীহার এক মাম, এবং সেইরূপ দ্বাদশ মাসে তাহার 
এক বৎসর। এইরূপ পরা্ধদ্বয় . বৎসরে বিষ্ণুর এক 
দিবল। 

“হে দ্বিজগণ ! জগৎ একার্ণবীভূত হইলে মহাঁমুনি 
মার্কণ্ডেয় পরমীত্বাকে ধ্যান করিতে করিতে এই দীর্ঘকাল 
সেই অসীম জলরাশির উপর হরিসন্গিধানে জীর্ণপত্রব€ 
শয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর উপযুক্ত কাল উপস্থিত 

হইলে ভগবান মহাবিষুণ যোগনিদ্রা হইতে উখিত হুইয়! 
ব্রদ্মরূপে এই চরাচর নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিলেন । এদিকে 
মার্কগেেয় সেই জলরাশিকে বিশুক্ষ ও সংহত দেখিয়া যুগপৎ 
হর্ষ ও বিস্ময়ে বিচলিত হইলেন এবং হরির চরণযুগল 
বন্দন। করিয়! শ্বীয় শিরে অঞ্জীলিধারণপূর্ববক ইষ্টবচনে 
জগদেকদেবের'স্তব করিতে লাগিলেন --অনাময় সহত্র- 

শীর্ষ পরমপুরুষ, নারায়ণ, আধাঁরহীন, জনার্দনকে নমস্কার । 

সর্বভূতের আধার, অনাদি, অনন্ত, প্রভূ, সর্ধমায়ার 

অভেদ্য জনার্দনকে নমস্কার । যিনি অমেয়, ঘিনি অজর, 

নিত্য ও সদানন্দ, যিনি অপ্রতক্য ও অনির্দেশ্ট, সেই জনা- 
দনকে নমস্কার । যিনি অক্ষর ও পরম, বিশ্বাখ্য ও 

বিশ্বসম্ভব, মেই সর্ববতত্বময় শান্ত জনার্দনকে নমস্কার । 
যিনি পুরাণপুকষ ও সিদ্ধ; সমস্ত দান, ধ্যান ও যজ্ঞাদি 
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: একমাত্র ফাহাতেই উৎসর্গ কর! কর্তব্য, সেই পরাতপর 
জনার্দনকে নমস্কীর । যিনি পরম জ্যোতি, পরম ধাম ও 

পরমপদস্বরূপ, সেই পরমাত্মা জনার্দনকে নমস্কার । যিনি 
সদানন্দ, চিন্মাত্র, পরমেশ্বর ও পরম, ফিনি সকলের শ্রেষ্ঠ 
ও পুর্র্, সেই সনাতন জনার্দনকে নমস্কার । যিনি নিগুণ 
হইয়াঁও সগুণ, মায়াতীত হুইয়াও মায়াময়, অরূপ হুইয়াও 
বহুরূপবান্, সেই জনার্দনকে নমস্কার । যিনি ত্রিগুণভেদে 
তিন মুক্তি ধারণ করিয়! জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কার্ষ্যে 
ব্যাপৃত, সেই আদিদেব ঈশান জনার্দনকে নমস্কার । হে 

পরেশ, হে পরমানন্দ, হে শরণাগতবসল করুণাসিদ্ধে ! 

আপনার চরণে কোটি কোটি নমস্কীর, আমাকে ত্রাণ 
করুন|” | 

মহধি মার্কগেয়ের এই অমিয়ময় মনোহর স্তব শ্রবণ 

করিয়া ভক্তবসল ভগবান হরি পরম প্রীতি সহকারে 
বলিলেন,__“€ে দিকশ্রেষ্ঠ ! ইহলোকে যাহারা! ভগবদূক্তে, 
তাহাদিগের উপর আমি সর্ববদ| সম্তস্ট ; আমি প্রচ্ছন্ন, কিন্তু 
ভগবদ্তক্তরূপে সমস্ত লোককে রক্ষ। করিয়া থাকি । আহা, 

ভাগবত ব্যক্তিগণই যথার্থ পুণ্যবান্ ও স্থর্থী।” 
ভগবন্তক্ত লোকের এইরূপ গুণানুবাদ শ্রবণে যারপর 

নাই আনন্দিত হইয়া. মার্কণ্েয় সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন,--“হে নারায়ণ ! ভাগবত ব্যক্তিদিগের কি কি লক্ষণ ? 

. কি প্রকার কর্শদ্বারাই'বা লোকে ভগবস্তক্ত হইতে পারে ? 
এবিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতুহল জঙ্গিয়াছে; প্রো ! 
করুণা করিয়া আমার এই বুভূৎস! নিবারণ করম্ম।” 



পকম অধ্যায়? ৯৯ 

 ভানন্তর তক্তবাগ্কাকল্পতরু কর্গণালিক্ধু নারায়ণ তক্তের 

সনোভিলাষ পূর্ণ ফরিবার অদ্য ধীর গম্ভীর শ্বয়ে বলিতে 
লাগিলেন, “হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভগবন্তত্ত ব্যক্তিগণই যথার্থ 

“ধার্টিক ও পুণ্যবাম্। তাহাদের অসীম প্রভাব ও গুণ কোটি 
বছছসর ধরিক্পা কীর্তন -করিলেও শেষ করিতে পারা ধায় না। 

এক্ষণে তাহাদিশের সমস্ত লক্ষণ ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, 
অধহিত চিন্তে বণ কর হে প্রাজ্ঞ ! ফাহারা জিতেজ্ছিয়, 

নিঃস্পৃহু ও শান্তহৃদয় ; সর্ধবভূতের হিতানুষ্ঠানে বাহার! 
সর্ধবদা রত ; অহঙ্কার বা অসূয়া ধাহাঁদিগের পবিত্র হুদয়ে 
স্থান পায় না, তাহারাই প্রকৃত ভগবন্তত্ত। ধাঁহারা কণ্ম, 

বাক্য, অথবা মনেও কখনও পরের অনিষ্ট সাধন করেন না, 
ষাহায়!, কাহারও নিকট কদাপি দান গ্রহণ করেন: না, 

ভাহারাই প্রকৃত ভাগবত । ষাছার1 সগুকথা শ্রবণ করিতে 
ভালবাসেন, বিশ্বসংপারের সকল ভূতেই ফাহাদের সমান 

দয়া, যাহারা পিতা মাতার শুশ্রাষা করেন, গঙ্গা ও বিশ্বে 

শরের ধ্যানে বাহবা নিরস্তর রত, ভীহায়াই প্রন্কৃত 
জগবস্তক্ত । বাহারাঁ সর্ববদ! দেবার্চনা করিয়। থাকেন, 

ষাঁহাঁরা তাহার আয়োজন করিয়! দেন, অথবা দেধোপাপনা 

ধাকাদের অনুমোদিত, তাহরি। প্রকৃত তগবন্তক্ত ।  ফাঁহারা 

আ্রতী, ও যতির পরিচত্ধ্যায় রত; পরনিন্দা! ওপরগ্লাদি ধাহায। 

পাপবৎ পরিত্যাঁগ-করিয়। থাকেন, ধাহার! প্রকৃত গুণস্রাহথী, 

সু সকলকে হিতকথা বলেম, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত । 

ধাহারা সর্বস্ৃতকে আত্ববৎ জান করিয়। থাকেন, কি শঙ্র, 
কি“মিত্র ফাহাদের পক্ষে সমান; ম্তাহারাই প্রকৃত ভগবস্ুষ্ভ । 

৭ 



৫.৯ নারদীয়" পুরাণ । 

বাহার! 'সর্বদ। -ধর্শশাক্্র পাঁঠ' করিয়া থাকেন, খাছারা। 

সত্যবাদী ও সত্যসম্গ, রানার রানার 

করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভাগবত । ্ 

_ শ্্যাহারা শিবপ্রিয় ও শিবাসক্ত, ললাটে ত্রিপুণত ধারশ 
করিয়। ফাঁহাঁরা সর্ধবদ1! শিবের চরণ পুজা করিয়া থাকেন, 
তীহারাই প্রকৃত ভাগবত | ফাঁহার। “পুরাণ সংহ্তা্ি 
ব্যাখ্যা করিয়।, দেন, খাহারা' তাহ! শ্রবণ করেন, 'এবং 
ধাহারা এ দকল পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে ভাল বাসেন, তীহারাই 
গরাকৃত ভাগবত । যাহারা নিত্য গে ব্রাহ্মণের সেবা 

করিয়! থাকেন, অথব। ফাহাঁর! নিরস্তর তীর্থ দর্শন করেন, 

তাহারাই প্রকৃত ভাগবত । অপরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি 
দর্শনে ধাহাদের হিংসা! হয় না, পরজ্ত ধাহারা তাহাতে 

আপন্দিত হুইয়! থাকেন, হরিনাম জপে ধাঁহারা অনুজিন 
রত, তীহারাই প্রকৃত ভাগবত। পথিপার্থে ধাহার! 
স্িপ্বছাঁয়াবিশিষ্ট পাদপমাল। রোপণ এবং স্থানে স্থানে 
দেবালয়, সরোবর, তড়াগ ও কৃপাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া! 
থাকেন ? ধাহারা. আবার তৎসমুদায়ের রক্ষা করেন, 

চিনাভাই জারা জা 
হে মুনে! ফাঁহার। গায়ত্রীনিরত, হরিনাম শ্রবণে ধাঁহা- 

দের দেহ অতি হর্ষিত ও রোমাঞ্চিত হয়, তীহারাই 
প্রকৃত ভাগবত. তুললীকানন দর্শনে ধাঁহারা নমস্কার 
করেন, কুলসীকাষ্ঠে' ধাঁহার! কর্ণ 'অঙ্িত করেন, তুলসীর 
জাগে, ফাহার। আমোদিত হয়েন,, অথব!. তাহার তলদোশে 

বাঁহারা অবস্থিতি করেন, তীহায়াই তগবন্তক 1 যাহারা ক স্ 
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আশ্রমের আচার ব্যবহার যথাবিধানে পালন করিয়। 

খাদ্ুকন, অতিথি-পুজ1 খাঁহাদের একটা প্রধান ব্রত, 
অথবা! ধাহার! বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেন, তীহারাই 

* জগবত। ধাহার। মহাঁত্ব। শস্ভুর পবিত্র নামমালা জপ 
কব্েদ, রুদ্রোক্ষ মালায় যাহাঁদের গলদেশ অলঙ্কৃত, বন্ুল 
দক্ষিণ! ঘ্বার৷ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ধাহারা পরম 
ভক্তি সহকারে মহাদেব অথব! হরির পুঁজ! করিয়! থাকেন, 

ভাহারাই প্ররৃত ভগবদ্তক্ত। ফাঁহারা শিব, পরষেশ ও 
পরমাত্সা বিষুধকে অভেদ জ্ঞানে ধ্যান করিয়া! থাকেন, 
তাঁহারাই প্রকৃত ভাগৰত | 

“হে মহর্ষে! শিব-সেবায় ফাহার। নিরস্তর রত, 

পঞ্চাক্ষর * ধাহাদের প্রধান জপ্য, এবং শিবধ্যান প্রধানতম 

চিন্তন, তাহারাই প্রকৃত ভাঁগবত। সর্ধশাস্ত্রে ধাহাদের 
পারদর্শিতা আছে; পরমার্থ ধাহছার। ব্যাখ্যা করিয়া 

৬ শিবের পঞ্চমুখ-পূজার্থ পাচটী অক্ষর মন্ত্ররূপে শান্ত্রকারগণ কর্তৃক 
কীন্ডিত হইয়। খাকে। সেই পঞ্চমন্ত্র সন্মদ, সন্দোহ, মাদ, গৌরব ও প্রাসাদ 
এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত ; তদধধা,__- 

“সমন্তানাং স্বরাণাস্ত দীর্ঘা: শেষ: সবিশ্দুক1ঃ | 
খ-১-কৃ-শুন্যাঃ সার্দচন্জা! উপাস্তে নাভিসংহিতাঃ ॥ 
এভিঃ পঞ্চাক্ষরৈর্মন্ত্রং পঞ্চবক্তস্ত কীর্তিতং | 
ক্রমাৎ সম্মদসন্দ্োহ-মাদগৌ বব-সংজ্ঞকাঃ । 
প্রাসাদস্ক ভবে শেষঃ পঞ্চমন্ত্রাঃ গ্রকীর্থিক্ক1। 
এটককেন তটথবৈকং বক্তু,ং মন্ত্রেণ পৃজয়েৎ ।1% 

কাঁলিকাপুবাণ। ৫ম অধ্যায় । 
১ এই পঞ্চবিধ যন্ের হংধো সাদ হন্্ই সকল সময়ে প্রশস্ত) কেননা 
ভগ্ৰানূ ভূতভাবন ইহাতে ভক্ষের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হুইয়! থাকেন। 
সন্মদ মন্ত্রে শড়ুর আমোদ) সন্দোছে গানসের পূর্ণতা, দাত ডাহা চিত্তের 
জাক্ষ্যণ এবং গৌরবে গুরুত্ব সাঁধিত্ক ছয়। 
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থাকেন, ধঁহার। সর্বগুণসম্পন্ন, ভাহাকাই: প্রকৃত, ভাগবত? 
হারা ভৃষার্তকে পানীয় দান করেন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান 
করেন, এবং একাদশীত্রত পালন করিয়া থাকেন, তাহারাই 
প্রকৃত, ভাগবত । ধাহারা গাভী ও কন্যা দান করেন, 
আমার জন্য ধাহারা সর্ব কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাঁকেন, 
ধাহারা আমার ভক্ত, আমার চিন্ত। ফাহাদের হৃদয়ে নিরস্তর 

জধগ্ররূক, আমার নাম ধাহারা শ্রবণ করিতে ভাল খাসেন, 

এমন কি ধহারা আমার ভক্তকেও ভাল বাঁসিয়।' থাকেন, 

তারাই প্রকৃত তগবনততক্ত.। হে মার্ধগ্ডেয়! আর অধিক 

কি বলিব, আমার গুণ যাহাতে আছে, . তিনিই প্রকৃত 
ভাগবত । হে বিপ্রেন্্ ! প্রকৃত ভগবন্তপ্ত মহাঁপুরুষগণের 

কয়েকটীর লক্ষণ এস্থলে কীর্তিত হইল; পরজ্ত ধাহারা অব- 
শিল্ট রহিলেন, শত কোটি ষতসর ধরিয়া বর্ণন রূরিলে 
আমি স্বয়ং শেষ করিতে পারি না । অতএব, হে মহামুনে, 

ভুমি সর্ববদ1 হুশীল, শান্তচরিত, সর্ববভূতের আশ্রয়, মৈত্র ও 
ধর্মপরায়ণ হও এবং যুগাস্তকাল পর্যস্ত আমার মুক্তি ধ্যান 
পুর্ববক সর্বব ধর্মের সম্যকৃ অনুষ্ঠান করিয়া পরম নির্ব্বাণ 
লাভ কর।” 

“হে মুনিগণ !.করুণানিধি ভগবান নারায়ণ, স্বীয় পরম 

ভক্তকে এইব্ূপে বর দান করিয়। সেই স্থলেই অন্তর্ধান 
করিলেন। অত্রঃপর মহাত্বা স্বকগুঁতনয় হরিভক্তিরূপ- 
পরম: পবিত্র মন্ত্র অগ্ুদিন হৃদয়ে ধারনপূর্ববক 'যথাবিধি 
বিবিধ, যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, পুণ্যময় শালগ্রামক্ষেত্রে 
কঠোর তপন্তায় নিরত হইন্লেম: এবং পরজ্রক্ম নারায়শের 
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ধ্যানে ক্ষয়িতপাপ হইয়। অস্তে পরম "নির্বাণ লাভ করি- 
লেন। হে ব্রহ্মধষিগণ ! হরিই নির্বাণমুক্তি-দাতা', ধাঁহার! 

সর্বভূতের হিতকারী হইয়া পরম ভক্তিসহকারে হরিপূজা 
"করিয়' থাকেন, তাহারা নিশ্চয়ই অভীষ্ট লাভ করিতে 

সক্ষম হয়েন 1” 

: অনস্তর-হরিভক্তরেষ্ঠ টি, নারদ সেই 'পরমপবিব্র 

হয়মদীর তটাসীন হ্থৃধিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমারকে বলিলেন,_-“হে 

ব্রচ্মন্! তৃমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা সম্যকৃরূপে 

কীত্বন' করিলাম, এক্ষণে ভগবস্তক্তির মাহাতুয সম্বন্ধে আরব 

কি শুনিতে বাসন! কর %£৮ 

যষ্ঠ অধ্যায়। 

গঙ্গার মাহাত্ময-কীর্তন | 

: অর্ব্বতত্বার্থবিদ রোমহ্র্ষণ সৃত সম্মথস্থ মুনিগণকে 
সন্োধন করিয়া আবার বলিতে আরম্ভ 'করিলেন,_-“ছে 
মহুধিমণ্ডল ! মুনীশ্বর সনৎকুমার 'দেবষি মারদের নিকট 
ভগবন্তক্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরম শ্রীতি সহকানে 
তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “হে দেয়ধিলতম !. ভূমগডলে 
কোন্: পুণ্যক্ষেজ্জ নপর্ধ্বগ্রেষ্ঠ* এবং কোন্ পুণ্যতীর্ঘথ ই. বা 
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উৎকৃষ্ট, দয়া প্রকাশ করিয়া আমাদিগের "নিকট তাহ কীর্তন 
করুন 1৮ | 

_. অন্তর দেবধিশ্রেষ্ঠ নায়দ পুনর্ববার বলিতে লাগিলেন, 
পহে ব্রন্মন্! ভূমি যে কধা আমাকে আজি জিজ্ঞাসা করিলে, 
তাহা! তোমাদিগের ন্যায় মুনিগণেরই আোতব্য বটে । 

&ই কাহিনী পরম গুহা; ইহা শ্রষণ করিলে সর্ধবহঃখ, 
সমস্ত পাপ, সকল গ্রহবৈগুণ্য বিনষ হইয়! যায় এবং পরম 
মঙ্গল, অক্ষয়, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ হয়। পরমতত্ববিদ 

পরমধিগণ বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গা যমুনার নংযোগ স্থলই 
সকল পুণ্যক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত পুণ্যতীর্ঘের উত্কৃষট। 
ষেস্থলে হৃরনদী ভাগীরথী ও কালিন্পীর অমল ধবল ও অশীত 
সলিলরাশি একত্রে মিলিত হইয়াছে, তাহ! যে কত পঘিভ্রে, 
তাহা একমুখে কীর্ডভন করিয়া উঠা যায় না। খাষি ও 

দেবতাগণও পুণ্যলাভের অভিপ্রায়ে সেই পর্ধশ্রেষ্ঠ তীর্থ 
সেবা করিয়। থাকেন। যে সরিছ্বর। ভগবান্ বিঞুর মোক্ষ- 

প্রদ পাদপন্মে উদ্ভূত, তাহা অপেক্ষা অধিকতর পবিজ্ত 

নদী জগতে আর কি আছে? দেই স্থরনদীর সহিত বিরজ। 
যমুনা যেস্থলে মিলিত হুইয়াছে, তাহা যে অধিকতর পধিজ্র, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? পতিতপাবমী স্থরধূমী সকল 

মদীর শ্রেষ্ঠ ; ইহার পরমপবিজ্র সলিলয়াশিতে অবগাহন 
করিলে সকল পাঁপ, সমস্ত উপদ্রেব, জমুদ্ধায় দুঃখ বিচ 

হইয়া যাঁর়। হে মহর্ষে! এই মহীতলে যে দক পুগ্য- 
ক্ষেত্রে, নদন্দী শ সাঁগর প্রভৃতি তীর্ঘস্ছল আছে, তগ্মধ্যে 
একমাত্র প্রয়াগই পুগ্যতম। লোকপিভামছ ত্রচ্গ! ও নর্বৰ 
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মুমিগণ দেবনেব: অচ্যত-- হজ্জেশ্বরের প্রীতিসাধনার্থ এই 
পবিভ্রতম পুণ্যক্ষেত্রে বিবিধ ঘজ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন | 

-»:&হে. ব্রশ্গান্! হৃরপরিত গক্জার মাহাজ্ম্যের কথা আর 

“ফি ধলিব ? ঞেই পবিস্রতম পয়ন্বিনীর এক বিন্দু জল স্পর্শ 
করিলে লোক যে পুণ্য লাভ করে, অপর সকল পবিত্র 

নদনদীতে স্নান করিলে "তাহার মোড়শকলাও প্রাপ্ত হইত্বে 
সক্ষম .হয় না। গঙ্গা পতিতোদ্ধার়িণী ; ইহাকে স্মরণমাত্র 
লোকে সকল কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ. করিতে. পারে । 
গ্রমনকি পাপের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে করিতে 

থে ব্যক্তি অযুত যোজন দূর হইতে ভক্তিপুর্ণ-হৃদয়ে একবার 

'াঙ্গা১ গঙ্গা” বলিয়া! আহ্বান করে, সে তখনই সকল পাপ 

হইতে মুক্ত হয়। তবে ভাবিয়া দেখ, যাহারা গঙ্গাতীরে 
বাস করে, তাহারা কতই পুণ্যবান্, তাহারা কত স্থখী! 

অহো! মোক্ষপ্রদ বিষ্টপাদপন্মে উত্তত হইয়া দেবদেব 

বিশ্বেশ্বরের' জটাজাল বিধৌত করিয়! ভগবতী ভাগীরথী 
যে সলিলরাঁশিতে ভূবনজ্ত্রয় পবিজ্র করিয়াছেন, মোক্ষলাভার্থ 

দ্বেবত। ও নিষ্পাপ মুনিগণও তাহাতে ভক্তিসহকারে জান 

করিয়া থাকেন। শ্থর,'.নর ও মুনিগণের মেবনীয়া এপ 
পবিত্র নদী জগতে আর কি আছে? সুনিসত্তমগণ পরম 

ভক্তির সহিত ধাঁহার সৈকতম্বত্তিক। লইয়! ললাটে. অর্থচন্ঞ 
ফারণ করেন, স্ুকৃভাত। ব্যক্তিগণের পক্ষেও ধাঁহার পবিত্র 

জল-দুরতি, ষে সলিলে নান করিয়া! লোকে বিষুঃর স্বরূপত! 
প্রাণ হয়, তাহার. মহছিম! আর. কি.বলিব ?. যে জলে আন 

কর্ধিলে 'মহাপাপিগণও সর্বপাপ, হইতে বিষুক্ত . হুইয় 
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দিধ্য বিমানে আর়োহণপুর্বক পরমপদ লাভ করিয়! থাকে ; 
এবং মহাত্বাগণ পিতৃমাতৃকুলকে উদ্ধার করিয়া! বিযুঃলোকে 

গমন করিতে পারেন, তাহার অসীম মহিমার কথা আর 
কি বলিব £ যে ব্যক্তি পতিতপাবনী গঙ্গাকে সদা স্মরণ 

করিয়া থাকে; সে নিশ্চয়ই সমস্ত পুণ্যক্ষেন্্ ভ্রমণের পবিভ্রতা 
প্রাণ্ড হয়। অহ! গঙ্গান্নাত ব্যক্তিকে দর্শন করিলে 

পাপও স্বর্গলীভ করিতে পারে । ধাহার পবিত্র সলিল স্পর্শ 

করিলে মানবও দেবতাদিগের অধিপ হইয়া থাকে, ধাহার 
পবিত্র স্বত্তিকা শিরোদেশে ধারণ এবং সর্ববাঙ্গে লেপন 
করিলে ভগবান্ ভূতভাবনের পশর্খে স্থানলাভ করিতে পার! 

যায়; তাহার মাহাত্ম্য সম্যক কে কীর্তন করিতে সক্ষম 
ষাহাকে দেখিলে পাঁপিগণও সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়) 
ষণহার স্বৃত্তিকা মন্তকে ধারণ করিলে লোকে বিষুঃলোক 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মহাত্মা ব্যক্তিগণ যষাহার প্রশান্ত 
মলিলরাশি সর্বদা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই রিষুঃর 
পরমপদ | “কবে গঙ্গার পবিভ্র জলে স্নান করিব ? কবে 

তাহা পান করিয়। প্রাণ মন শীতল করিব ?” যেব্যক্তি নিত্য 

এইরূপ অনুতাপ করিয়া থাকে, সে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ 
করিতে সক্ষম হয়। হে্রন্ধন্! স্বয়ং বিষুঃ লোকপাধনী 

গঙ্গার মহিমা শত বৎসরেও কীর্ডন করিয়া শেষ কন্ধিতে 

পারেন না, আমরা ত কোন্ ছার? অহো! যে পঘিত্র 

নান স্মরণ করিলে লোকে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি. লাভ 
করে, সেই অখিলতারণ পঠিতপাবন গঙ্গানাম থাকিতেও 
পাপিগণ' ভূলিয়াও একবার তাহা উচ্চারণ করে না! ছায়, 



ষষ্ঠ অধ্যায়। ৫৭ 

কি.ছুঃখ ! কি পরিতাঁপ ! অবিদ্যারূপিণী মায়! মূর্খ ব্যক্তি- 

দিগফে এতই গভীরতর আচ্ছন্ন করিয়। রাঁখিয়াছে ! হরি, 
তুলসী ও গঙ্গানামের প্রতি ভক্তিই সংসারপাশচ্ছেদনের 
“প্রধানতম সাধন। এ উপায় সকলের করায়ত্ত থাকিতে 

মোহান্ধ মানবগণ কেন নরকের পথ স্বহ্ন্তে পরিক্ষার করে £ 

“হে মুনিসত্তম ! যে ব্যক্তি ন্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গা” গঙ্গা, 

নাম উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হুইতে নিমুক্ত হইয়! 
বিষ্র পরমপদে স্থান পাইয়া থাকে । হে ত্রক্মন্! ভগবান্ 
দিবাকর মেষরাশিতে প্রবেশ করিলে যে ব্যক্তি এই 
লোকপাবনী সরিদ্বর। স্থরধূনীর পুণ্যসলিলে "স্নান করিতে 
পারে, সে পরম পবিত্রতা লাভ করে। মুনিবর! পবিভ্র 

ভারতভূমে অনেকগুলি পুণ্যনলিলা নদী আছে। তাহাদের 

নাম কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোদাঁবরী, ভীমরথী, 

কৃষ্ণ, কাবেরী, নন্দ, সরস্বতী, তুঙ্গভদ্র1, কালিন্দী, বাদ, 

বেত্রবতী, তাতত্পর্ণা ও শতন্র । এততঘ্যতীত আরও অসংখ্য 

নদনদী আছে, তাহাদের বর্ণন এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। ছে 

দ্বিজোতম ! সর্ববশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ সেই সমস্ত নদীকেই 
পুণ্যতীর্ঘ বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন গঙ্াতে সেই সমস্ত 
নদীরই জল আছে; মেইজন্য গঙ্গাজল পবিত্রেরও পবিভ্র- 
তর, সেইজন্য ইহ! অখিল জগৎকে পবিভ্র করিয়া থাকে । 
পরমেশ বিষ যেমন সব্বব্যাপী, সব্বপাপনাশিনী গঙ্গাও 

ঘেইরূপ সর্ববত্রব্যাপিনী 1. অহো.! যে গঙ্গার বিন্দুমাত্র 
জল স্পর্শ করিলে লোক পবিত্র হইয়া! থাকে, সেই জগ- 

দ্ধাত্রী জাহুবীসলিলে কেন মুঢ় মানব সান না করে। 
৮" 
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“হে মুনিসত্তম ! পবিত্র বারাণসী ধাম ভগবতী গঙ্গার 

তীরে স্থিত। বারাঁণনী সকল পুণ্যতীর্ঘ ও পুণ্যক্ষেঞ্রের 

মধ্যে প্রধান। তথায় নকল দেবতাঁগণই সর্বদা বিরাজ 
করিয়া থাকেন। ই বারাণলী তীর্থ দর্শন করিলে লোকে 

, পরষ গতি প্রাপ্ত হইয়। থাঁকে। ভূবনপ্রকাশক ভগবান 
দিবাকর মকর রাশিতে পদার্পণ করিলে যে ব্যক্তি কাশী- 

ধামে' গমন করিয়া গঙ্গাজলে ক্নান করিতে পারে, সে 

মহাপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। যে লোকশক্কর ভগবান 

শঙ্কর লিস্বরূপে নিরন্তর গঙ্গীর সেব1 করিয়া! থাকেন, তাহার 

অনন্ত মহিম। কে কীর্তন করিতে পারে ? হে মহাত্মন্! 

হুরি হর উত্তয়ই এক)--সেই জগদেকদেবের ভিন্ন ত্রিশ্ন 
নাম মাত্র। লিঙ্গ হরিরূপে এবং হরি লিঙ্গরূপে সর্বাত্র 

বিরাঁজমান। এতদুভয়ের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্নতা নাই; 
যে মূঢ় মোহবশতঃ একাত্ম! হরনারায়ণে ভেদভাব আরোপ 

করে, সে পাপী, সে নিতান্ত জ্ঞানহীন ) তাহার, কিছুতেই 
নিস্তার নাই। যিনি এই নিখিল ব্রহ্মা্ডের ঈশ্বর, ফিনি 
কারণেরও কারণ, যুগান্তে যিনি কুদ্রেেপে সমস্ত ব্রহ্ধাও 
গ্রাসাৎ করেন, তিনিই ক্রহ্ধা, তিনিই বিষুণ। তিনিই 

মহেশ্বর। জগগপতি মহাবিষুণর এই .তিনসী, মূর্তির মধ্যে 
যে মুঢ়ুগণ ডেদভাঁব দেখিতে পায়, ভাহার! নিশ্চয়ই মরক- 
গামী ; চত্তর, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রা্দি যতদিন: জগতে আঁবোক 
দান করিবে, ততদিন দে পাতকিগণ দারুণ নরকানল। 
বিদগ্ধ হইতে থাঁকিবে ! হরি) হর ও, বিধাতাকে ধাছারা 

অভেদ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাহারাই যথার্থ পুণ্যাবান্ঠ 
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অস্তে সমস্ত কষ্ট ইইতে যুক্ত হইয়া তীহারা পরমীনন্দময় 
পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন ; ইহা! অখগ্ুনীয় শাস্ত্রীয় বচন । হে 
দ্বিজ! যিনি সকলের আদি, ঘিনি সর্বজ্ঞ এবং সমস্ত 
"জগতের স্থপ্তিকর্তা, পরম পুণ্যময় কাশীধামে সেই জনার্দন 
লিঙ্গরূপ বিশ্বেশ্বরধূর্তিতৈ বিরাজ করিতেছেন । তথায় 
তিনি জ্যোতিলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ । তাহাকে দেখিয়! মন্ুজগণ 

পরম জ্যোতি লাভ করিয়া থাকে । | 

“ছে খষিসত্তম ! যে স্থলে ভগবান ভূতভাবন মহাদেব 
ও দেবদেব নারায়ণের পাষাণ, স্ৃপ্নয় অথবা দ্রারুময় মুক্তি 

প্রতিতিত, কিম্বা তাহাদের চিত্র সমগ্ষিত, হরি তথায় 
বিরাজমান । যখায় তুলসীকানন অথবা কমলবন পরি- 

শোভিত, যেখানে পুরাণ পাঠ হইয়া থাকে, হরি তথায় 
বিরাজমান । হে দ্বিজোভম ! ধিনি নিজের জন্য, অথব। 

পরের জন্য পরম ভক্তি সহকারে সতত পুরাণাবলি পাঠ 
করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই নররূপী নাঁরায়ণ। যিনি 

কর্ম, চিন্তা অথব! বাক্যের দ্বার নিরন্তর বিষ্ণুর ভজন! 
করিয়া থাকেন, ঘিনি নিত্য শিবপুজাঁয় রত, হরি তাহার 

লক্ষিহিত। যিনি পরম পবিত্র পুরাণ সংহিতাদি কীর্তন 

করিয়। থাকেন, শাস্ত্রান্ুলারে তিমি হরিনাষে অভিহিত । 

পুরাণ শ্রবণে ফাহার দৃঢ় ভক্তি, তিনি গঙ্গাক্মানের ফল 
লাভ কফরেন। সেই পুরাণভক্ত ব্যক্তির প্রতি যাহার 
আবার ভক্তি আছে, সে প্রয়াগ-গমনের ফল লাঁভ করিয়া 
থাঁকে। অহো'! ! পুরাণোক্ত ধর্ম-কথাধালা কীর্ভনপূর্ববক ধিমি 
স্লকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তিনি যথার্থ পুণ্যবান্; 
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তিনি অনায়াসে এ ভবসংসার পার হইতে সক্ষয হয়েন। 
হে মুনে ! পতিতপাবনী গঙ্গার তুল্য তীর্ঘ নাই, মাতার তুল্য 
গুরু নাই, বিষুর তুল্য শ্রেঠ দেব আর কেহই নাই, এবং 
গুরুর তুল্য পরমতত্ব আর কিছুই নাই। যেমন মন্ত্র শব্দের 

. সাঁরভূত, যেমন আত্মা অধিদেবতা, বিদ্য। যেমন শ্রেষ্ঠ: ধন, 
গঙ্গ! সেইরূপ সকলের শ্রেষ্ঠ। যুনিবর !'এ জগতে শাস্তির 
সমান বন্ধু নাই, সত্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপ নাই, মোক্ষের 
অপেক্ষা পরম লাভ নাই, সেইরূপ গঙ্গার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ 
নদী আর নাই। অহো! এই পাপময় সংসার-কাননের 
প্রচণ্ড দাবানল নির্বাণ করিতে একমাত্র গঙ্গানামাম্বৃতই 

সক্ষম । এই স্তধা পান করিলে লোকে সকল ব্যাধি, সমস্ত 
ছুঃখ, অমীম কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে; সেই 
জন্য বলিতেছি,_-পতিতপাবনী গঙ্গার পূজ। করা কর্তব্য । 

“হে মহর্ষে ! শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, গায়ত্রী ও জাহবী 

এই উভয়ই সকল পাপ মোচন করিতে সক্ষম। যে মু 

মোৌহবশতঃ ইহাদের উভয়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না| করে, 
সে পতিত, তাহার উদ্ধার ত্ত্দূুরপরাহত। গায়ত্রী 
বেদমাতী।, ইহাকে ভক্তি করিলে সর্ববকামনা সিদ্ধ হইয়! 
থাঁকে এবং চতুর্বর্গের ফলস্বরূপ পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে 

লাভ করিতে পারা যায় । হেমুনে! ভগবতী জাহুবীও 
মেইরূপ সর্ব সিদ্ধিদায়িনী, ইহাঁর। উভয়েই -ছুল্লভি । 
সেইরূপ তুলসীভক্তি ও হরিভক্তি হইতেও লোকে দকল 
কামনার মাফল্য লাভ করিতে পারে । অহো! গঙ্গার 

মাহাত্ব্য আর কি কীর্তন করিব। ইনি পাপ-প্রনাপিমী, 
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গতিতপাঁবনী, সবরছঃখ নিবারিণী | ইহীঁকে দর্শন করিলে, 
ইহার নাঁম ম্মরণ করিলে, ইহ পবিত্র জলে স্নান করিলে; 
মহাপাতকীও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়! বিষ্ণুলোক 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহর্ধে! নারায়ণ জগদ্বাতা) 
সত্যসনাতন, পরমানন্দময় । তিনি গঙ্গানামপরায়ণ ব্যক্তি- 

দিগের সকল অভিলাষ পুরণ করিয়া থাকেন। আহা! 

যে মনুজোত্তম কণাঁমাত্র গঙ্গাজলে অভিষিঞ্চিত হয়, 
সে সকল পাপ হইতে নিযুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ 
করিতে পারে । যে বিন্দুমাত্র জল স্পর্শনে সগর রাজার 

ংশধর  রাক্ষম ভাব পরিত্যাগ করিয়। পরম পদ লাভ 

করিয়াছিলেন, যুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার সেবা করা 
কর্তব্য । 

অপ্তম অধ্যায়। 

বাহরাজার বিবরণ । 

অনস্তর নৈমিষারণ্যবানী মহধিগণ পরম কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়া স্থধিশ্রেষ্ঠ সৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,---“হে মহা প্রাজ্ঞ ! 
আপনি যে এইমাত্র বলিলেন যে, 'সগরবংশীয় কোন রাজা 
রাক্ষম' ভাব হুইতে যুক্তি লাভ করিয়া বিষুণর 'পরমপদ 
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প্রপ্তি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার বিবরণ সবিষ্তারে বর্ণন 
করিয়া আমাদের কৌতুহল নিধারণ করুন হে মুনীশ্বর ! 
সগ্বর রাজা কোঁন্ দেশের অধিপতি, কোথায় তিনি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভগীরথই হা কি প্রকারে 

স্বরসরিৎ ভ্রিলৌকপাবনী গঙ্গাকে পৃথিবীতলে আময়ন 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বৃত্াস্ত অনুগ্রহ 
করিয়া আমাদিগের নিকট কীর্ভন করুন। 

মুযুক্ষু মুনিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সৃত্ত ধীর ও 
গভ্ভীরভাবে পুনর্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন ;--ছে 
মহর্ষিমগ্ডল। দেবধি নারদ সনশুকুমারের নিকট যে পরম 

পবিত্র গঙ্গা-মাহাত্য-বিবরণ কীর্তন করিয়াছিলেন, আপনার! 

তাহ! শ্রবণ করুন। আপনারা মহাভাগ, কৃতার্থ এবং 

পরম পণ্ডিত। সেই জন্যই আঁপনারা ভগবতী ভাগীরথীর 

অসীম প্রভাব ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিতে উদ্যত হুই- 

য়াছেন। গঙ্গার মাহাতয কীর্তন শ্রবণ কর! সকনের ভাগ্যে 

ঘটিয়। উঠে না। ব্রহ্বাঁদী মুনিগণ বলিয়। থাকেন যে, 

তাহা! একমাত্র স্ৃকৃতাতা। ব্যক্তিগণেরই অধিগম্য, কিন্তু 

অপরের পক্ষে ছুর্লভ1 হে মুনিসভমগণ ! সগরকুল গঙ্গার 

পবিত্র সলিলাভিষেকে যে প্রকারে বিষ্ুপদ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন, আমি তাহা কীর্ডন করিতেছি, অবহিত চিত্তে 

আপনার! শ্রবণ করুন। পুরাকালে সূর্য্যকুূলে বান্ছ নামে 

একজন পরম প্রাজ্ঞ নৃপতি ছিলেন। তিনি বৃক রাজার 

আফ্মজ। তিনি পরম ধার্মিক, সর্ববশান্রধিদ এবং মহা 

পুপ্যাত্মা'। প্রকৃত ধর্দার্গ অনুসরণ করিয়া! তিনি সসাগরা 
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মদ্বীপ। বন্থন্ধরাকে পাঁলন করিয়াছিলেন । তদীয় ন্যান়ানু- 

যোদিত শাসন ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুড্রগণ, স্ব স্ব 
বৃত্তি অনুসরণ করিয়। জীবিক! নির্বাহ করিত। এমন কি 
'নিকৃউ জাতীয় ব্যক্তিগণও তাহার প্রচুর অনুগ্রহ লাভ 
করিতে সক্ষম হইত। এই সকল সদনুষ্ঠান জন্য বাহু রাজা 
প্রকৃত বিশাম্পতি ব্লিয়। প্রসিদ্ধ । 

“হে মুনিবৃন্দ ! পরম পুণ্যবান্ রৃকাত্মজ সপ্তদ্বীপে সপ্ততি 
অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া অমরকুলের তুষ্টি বিধান 
করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত যজ্জকে দ্বিজগণ বহুল গো-হ্মে- 
রত্বাদি উপহার পাইয়া তৎ্প্রতি সাঁতিশয় সন্তষ্ট হয়েন। 
বাহু রাজ। যেমন নীতিশাস্ত্রবিদ, সেইরূপ একজন প্রসিদ্ধ 
যোদ্ধা । তীাহার গভীর নীতিজ্ঞানে তদীয় রাজ্যস্থ 

পশ্ডিতগণ পরিতুষ্ট হইতেন।: তাহার অসীম রণকৌশলে 
পরাহৃত হইয়। পরিপন্থিগণ অবনত শিরে তাহার জয় 

ঘোষণা করিত। মহারাজ বাহুর অসীম পুণ্যপ্রভাবে 

তদদীয় রাজ্য স্ববিমল শ্থখের নিকেতন হইয়াছিল। হে 
মুশীশ্বরগণ ! তাহার রাজ্যে পৃথিবী কর্ষণ ব্যতিরেকেও প্রচুর 
ফল পুষ্প প্রসব করিত; ভগবান্ পর্জন্থদেব যথাকাঁলে 

বারি বর্ষণ করিতেন; সূর্য্যদেবও আপনার বংশধরের সুখ 
গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করিয়া 
বারিদকুলের সহায়তা করিতেন । বস্ততঃ তদীয় শাসনকালে' 

সমস্ত প্রজাবর্গ পরষ হ্বখে জীধন ধারণ করিয়াছিল । হে 

ধাষিবৃন্দ ! মহীপতি বাহু প্রকৃত রাজধর্' অনুশীলন করিয়া 
প্রজাদিগের: পালন করিতেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাঁল- 
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নাদির নিমিত্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি যে চতুর্ব্িধ 
বিধান আছে, তাহার অনুলরণ পুর্ধবক রাজকাধ্্য পর্যযালোচন। 

করিতেন | তদীয় উদার শাসন গুণে প্রজাকুল পরমস্থুখে 
জীবিক! নির্বাহ করিত ;__-খধিগণ নির্ব্বিন্বে তপশ্চরণ' 
করিতে সক্ষম হইতেন এবং দ্বিজগণ আপনাদের আশ্রমেঠচিত 
আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন । 

“হে মুনিগণ ! মহারাজ বাহু সর্ধশান্ত্রজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও 
শুভলক্ষণশালী। এইরূপে তিনি নির্বিবগ্বে স্বরাজ্য পালন 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার অধঃপতনের কাঁল সহস। 

সনিহিত হইল । নিজ গৌরব ও অক্ষুণ্ন প্রতাপের বিষয় 
চিন্তা করিয়া একদ1! তাহার মনোমধ্যে অনর্থকর পাপ 

অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। হে দ্বিজকুল! অহঙ্কার 
হইতে সর্ধব সম্পদ, সমস্ত হ্ৃখ, সকল গৌরব বিনষ্ট হইয়া 

থাকে । বস্ততঃ ইহার তুল্য শক্র জগতে আর কিছুই নাই। 
এইরূপ অসুয়ময় অহস্কারে মত্ত হইয়া! বাহু রাজা একদা! 
মনে মনে চিস্তা করিলেন,__“আমার তুল্য প্রতাপশালী 
লোক এ জগতে আর কে আছে? আমি সকলের রাজ 

সমস্ত লোকের শাসনকর্তা, সকলের প্রভু; আমিকিন! 

করিতে পারি ? আমার অপাধ্য কি আছে? জগতে আম! 

অপেক্ষা পুজ্যতর ব্যক্তি আর কে আছে? আমি সকল 
শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি । আমি পরম রিপধান্। 
সমস্ত অরাতিকুল আমার বাহুবলে পরাজিত হইয়াছে, 

তবে' আমার ন্যায় পরাক্রমশালী লোক এ 'জগতে আর কে? 

আমি সমস্ত দ্বীপের অধিপতি, ভাগ্যলক্গমী আমার -গৃহস্থিী; 
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দেখ, যাঁহাঁর অহঙ্কার নাই, তাহার পুরুষত্ব কোথায় ? 
অহঙ্কারী ব্যক্তি সকলের রক্ষক ও শিক্ষক । আমি অহঙ্কার 

করিয়। বলিতে পারি যে,অধিকতর বেদবেদান্ততত্বৃজ্ঞ, অজেয় 

“ও এ্রশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এ জগতে আমার অপেক্ষা কেহই 
নাই ।” 

“হে খষিবৃন্দ ! মহীপতি বাহু এইরূপ ম্বগত অহঙ্কত 
বচনে মনে মনে স্ফীত হইতে লাগিলেন। অহো ! নিশ্চয়ই 
সে সময়ে তাহার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই 
তাহার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাইয়াছিল | নতুবা তিনি বিজ্ঞ ও 

বিবেচক হইয়। অনর্থকর অহঙ্কারের বশীভূত হইবেন কেন ? 
তাঁহার সেই অহঙ্কার সমস্ত সম্পদের নাশহেতু হইয়াছিল । 
হে মহোদয়গণ ! যেখানে অহঙ্কার, কামাদি পাপরিপুগণ 
সেই খানেই বলবান্। যে ব্যক্তি অহ্ক্কৃত, সে নিশ্চম্ব 
বিনাশ প্রাণ্ড হইয়া থাকে। যৌবন,ধন, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা! 
এই এক একটা অনর্থের প্রধান কাঁরণ ; কিন্তু যে শ্ছলে এই 
চারিটি অনর্থ একত্রে সম্মিলিত হয়, সেখানে কি ভয়ানক 
দর্ববনাশই ঘটিয়। থাকে ! সেইরূপ, অসুয়া লোকের স্থুখ 
সম্পদের এক ঘোর শক্র। যাহায় অনুয়। আছে, সে লোকের 

মঙ্গল, উন্নতি বা! শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পারে নাঁ। জসুয়াধান্ 
র্যক্তি সকলের সৌভাগ্যের পথে কণ্টক রোপণ করে? 
অনুয়। যেমন পরের সর্বনাশ করিয়৷ থাকে, সেইরূপ নিজ 
আশ্রয়ভূত দেহকেও বিনষ্ট, করে। যাহার হৃদয়ে হিংলা! ও 
অদূয়া বলবতী, সে কখন সম্পদ লাভ করিতে পারে ন11 
কাল ভূজঙ্গিনী, সদধুশ অনুয়ার ঘিষদংশনে তাতার হৃদয় 

৪ 
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জর্জরিত হয়, দেহ শুষ্ক হইয়া যায়, অবশেষে সে পাপা! 
সকলের অভিসম্পাতের ভাগী হইয়! অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হয়। আহা! সে হতভাঁগ্যের মৃত্যুতে কেহ এক 
বিন্দু অশ্রুও নিক্ষেপ করে না । | 

«হে মুনিগণ ! যাহার বিবেচনা-শক্তি নাই, যে সর্ববদ! 
দুশ্রাবৃত্তির দাস হইয়া! দেহ ধারণ করে, তাহার যদি সম্পদ 
হয়, যদি সে বিপুল ধনসম্পর্ভিশালী হয়, তাহা হইলে 
তুষানলে বায়ুসংযোগের ন্যাঁয় সে অতি ভীষণ হুইয়া উঠে। 
ঘাহারা অসুয়াবান ও দাস্তিক, যাহারা কঠোর বাক্যে 
লোকের মন্মে আঘাত করে, লোকের স্বখ হুঃখের বিষয় 

ন1 ভাবিয়! স্বার্থসাধনের জন্য যাহার] পরুষোক্তি প্রয়োগ 

করিয়া থাকে, তাহার কি ইহলোক,কি পরলোক কোন 

লোকেই স্থখভোগ করিতে পারে না; তাহাদের জীবন ধারণ 

বিড়ন্বন! মাত্র। যাহার মন অসুয়া-বিষে পরিপূর্ণ, যে ব্যক্তি 

নিরন্তর রূঢ় কথ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার স্ত্রী, পুজ 
ও বান্ধববর্গও শত্রু হুইয়া দীড়ায়। হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! 
কমলাপতি নারায়ণ যাহার অনুকূল, তাহার সৌভাগ্য 
দিন দ্রিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু যে পাপী তাহার 
বিরাগভাজন হয়, তাহার হৃখসম্পৎ সমস্তই' বিনষ্ট হইয়! 

যায় । লক্ষমীকান্ত যতদিন কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করেন; 

ততদিনই লোকে 'পুভ্রপৌন্রাদদি ও ধনধান্য ভোগ 'করিতে 
সক্ষম হয়। অহে!! করুণাময় ভগবানের কণামাত্র 

অনুগ্রহে মুর্খ, বধির, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণও জগতে শ্লাঘনীয় 

স্ইয়া থাকে ।  দর্পহারী মুরারি কাহারও দর্প দেখিতে 



সগ্ডম অধ্যায়। ৭ 

পারেন না) স্থতরাং যাহাঁর। দর্প করে, যাহারা অসৃয়াবিষ$ট 

ও অহষ্কৃত, তাহারা নারায়ণের কোপানলে পতিত হয়; 

তাঁহাদের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের গভীর অন্ধকারে সমাচ্ছনন 
“হুইয়া পড়ে । অহস্কারের সদৃশ বৈরী আর কিছুই নাই; 

ইহার সর্ধনীশকর পাপ প্রভাব হইতে বিবেক বিনষ্ট হয়, 
সৌভাগ্য তিরোহিত হৃইয়! যায়, এবং নানাপ্রকার আপদ 

আসিয়! তাহাকে আক্রমণ করে। অতএব অহঙ্কার ত্যাগ 

করা সর্ববথ। কর্তব্য । এই অনর্থকর অহঙ্কারে মত হইয়াই 
বাহুরাজা আপনার অধঃপতনের পথ স্বহস্তে পরিষ্কার 
করিলেন। 

:. «হে দ্বিজগণ ! অসুয়াবিন্ট অহস্কত বাছুরাঁজাঁর সর্বনাশ 
ন্নিহিত হইয়! আমিল। তিনি যে আপনাকে মহা- 

পরাক্রীস্ত শুরবীর নৃপতি বলিয়া মনে করিয়া দস্ত 
করিয়াছিলেন, তাহ! অচিরে চুর্ণ হইবার উপক্রম হইল। 
প্রবল প্রতাপশালী হৈহয় ও তালজঙ্ঘের বলবান্ বংশধরগণ 

তাহার প্রচণ্ড শক্র হইয়া উঠিল। যেন বিধাতা তাঁহার 
অহঙ্কারের উপযুক্ত শান্তি প্রদান করিবার জন্য সেই 

মহাবীর যাদবদিগকে তদ্দিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । তাহারা 

তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। সেই প্রচ বীরগণের 

ভীষণ পরাক্রম . প্রতিরোধ করিবার নিমিত, বাহুরাঁজ। 

তাহাদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।. একমাস 
ধরিয়| নিরন্তর ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। কিন্তু গর্ববান্ধ নরপতি 
বাহু অবশেষে. সেই হুদ্ধর্য হৈহয় বীরগণের ঘোর বিক্রমে 
প্ররাস্ত হইলেন; তাঁহার সহায় সম্বল সমস্তই শত্রেগণেকষ 
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ইন্তে পতিত হইল; তাহার অমরাবতী তুল্য রাজধানী, 
তমরবাঞ্কিত প্রাসাঁদভবন শ্মশানে পরিণত হইল; নিজ 

বুদ্ধির স্থখের সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া অসহায় ও 

নিরুপায় হইয়া একমাত্র ভার্ধ্যার সহিত তিনি অরণ্যমধ্যে 

: আশ্রয্সগ্রহণ করিলেন । হে বুধোভমগণ। বাছুর সহগামিনী 
পত্বী তৎকালে অন্তর্বত্রী ছিলেন ; পাষণ্ড শক্রগণ তাহার 
শার্ভ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলক্রমে তাঁহাকে উৎকট 

গরর্ল প্রদান করিয়াছিল। অতিছ্ুঃখিনী রাঁজমহিষী না 
জানিয়! সেই মহা হলাহল পান করেন। হায়! ভগবাঁন্ 
সূর্য্যের যে কুলবধূর লোকললামভূত রূপ স্বয়ং দিবাকরই 
কখন দেখেন নাই, পুর হইতে পুরান্তরে গমন করিতে 
হইলেও যিনি শিবিকারোহণে গমন করিতেন, তিনি 
অনাথার. ন্যায় বন্যপশুগণেরও প্রত্যক্ষীভৃত হইয়া! পাদ 
চারণে অরণ্যের কণ্টকাকীর্ণ কঠোর স্বৃত্তিকায় ভ্রমণ 

করিতে লাগিলেন। হায়! যেবাহু পুরী হইতে বহির্গত 

হইবার উপক্রম করিলে শত সহত্র যান বাহনাদি তাহাকে 
খহন করিবার নিমিভ প্রস্তত থাকিত, সমাবৃত অিপ্ধছায়াময় 

বাঁজসভাতেও ধাহার মস্তকোপন্িি রাজছত্র ধৃত এবং চামর 

ও তালবন্ত ব্যজিত হইত, তিনি নৈদাঘ সূর্য্যের প্রথর 
কৌদ্রতোপে তাপিত হইয়া ঘর্দাক্ত দেহে পাদচারণে বন 
হইতে বনান্তরে ভ্রঘণ করিতে লাগিলেন; কেহ একবার 
ভাহাপ্র দিকে চাহিয়! দেখিল না) কেহ একবার তাহার 

দুঃসহ কঈ নিবারণ করিতে অগ্রসর হইল না। এইরূপ 
কঠোরতদ্ধ কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইতে হতভাগ্য বাহু 
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রাজ। গর্ভিনী ভার্য্যার সহিত ভগবান্ গর্ব মুনির পবিত্র 
আঁশ্রমপনিধানে নিতান্ত দীনভাবে উপস্থিত হইলেন। কঠোর 
পথশ্রমে তাহার সর্বাঙ্গ ব্যথিত; প্রচণ্ড আফ্ঠিপতাপে 

'কমনীয় কান্ত কলেবর বিদগ্ধ, দারুণ ক্ষুৎপিপামায় হৃদয় 

ছুর্ববল,__-কগ বিশুক্ষ। নিজ কর্ম স্মরণ করিয়া বহুল বিলাপ 
করিতে করিতে তিনি সেই তপোবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন। তিনি কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে 
একটী বিশাল সরোবর তাহার নয়নপথে পতিত হইল । 
সেই বৃহৎ জলাশয় দর্শনে বাহু পরম পরিতুষ্ট হইলেন 
এবং অবগাহন ও জল পানদ্বার শ্রান্তি ও তৃষ্ণা দূর করিবার 
অভিপ্রায়ে সেই বিশাল সরসিতীরে গমন করিলেন । অহো?) 
কি কষ, কি বিড়ম্বনা, অহস্কারের কি শোচনীয় পরিণাম ! 
রাজ্যভ্রষ্ট অসুয়াবান্ বাহুরাজাঁকে দেখিয়া সরোবরস্থিত 
বিহ্ঙ্গগণও দারুণ ভয়ে আকুল হইয়া ইতস্ততঃ উড্ডয়নপূর্ববক 
চীৎকারসহকারে বলিয়। উঠিল ;-_“এঁ এঁ পাপকর্ম্। আদিল; 
হয়ত আমাদের শীবকদিগকে অপহরণ করিবে, আমাদের 

কুলায় ভাঙ্গিয়া দিবে, অতএব আইস আমর! সেগুলিকে 
রক্ষা! করি।” ভয়াকুল পক্ষিকুল হতভাগ্য বাহুরাজার প্রতি 

সন্দেহ করিয়া এইরূপ কলরব করিতে লাগিল । হায়, তিনি 

তাহা বুঝিতে পারিলেন না,-পারিলে সে সময়ে তাহার হৃদয় 

মিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইত। সম্মুখে জলাশয় দেখিয়াই তিনি 
তন্মধ্যে অবতরণ করিলেন এবং বার বার অবগাহন ও তাহার 

জল পান করিয়া! যুহূর্তকালের জন্য সন্ত্রীক সমন্ত শ্রম, সকল 
যন্ত্রণা, সমুদয় কট অবহেল! করিতে সক্ষম হইলেন ।॥ . 
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“হে দ্বিজগণ।! বান্ুর কি শোচনীয় হূর্ভাগ্য ! তাহার 

অধঃপতনে কেহই বিন্দুমাত্র অশ্রু ত্যাগ করিল না, কেহ 
মুহুর্তের সী দীর্ঘশ্বান ফেলিল না। এমন কি যাহার! 

তাহার অনুশ্রহে জীবন ধারণ করিত, তাহারাঁও তাঁহাকে 

অরণ্যবাী দেখিয়। তাঁহার সমস্ত দোঁষ কীর্তনপুর্ববক শত 
ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। তাহো, এজগতে নিন্দা ও 

অকীত্তি মৃত্যুর সমান ভয়স্করী; যে ব্যক্তি সকলের নিন্দা- 

ভাজন হইয়া জীবন ধারণ করে, তাহার ম্বত্যুই শ্রেয়। 
'হে মুনিবৃন্দ ! কীন্তি মানবের মাতার সমান; কীন্তিহীন 
লোকের প্রাণধারণ বিড়ন্বন। মাত্র । হতভাগ্য বাহু নিতান্ত 

অকীর্ভিমান্; সেইজন্য তাহার বনগমনে তদীয় প্রজাগণ 
পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল । এমন কি শক্র নিপাতিত 

হইলে লোকে যেমন আনন্দিত হইয়। থাকে, বাহুরাজার 

পরাজয়ে তাহার প্রকৃতিবৃন্দ সেইরূপ আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছিল। এইরূপে ক্ষত্রিয়রাজ বাহু নিরন্তর নিন্দিত 

হইয়া সেই কাননে ম্ৃতবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
“হে বুধগণ! অপষশ হইতে লোকেরকি ন! বিনষ্ট হয়? 

অকীর্তির তুল্য মৃত্যু নাই, ক্রোধের সমান শত্র নাই, নিন্দার 
তুল্য পাপ নাই এবং মোহের সমান ভয় নাই। সেইরূপ 
অপুয়ার তুল্য অকীর্ডি, কামের তুল্য অনল, অহঙ্কারের তুল্য 
রিপু এবং কুস্ঙ্গের দমান বিষ নাই। রাজ্যত্র্ট হুঃখার্ত 
বাহুরাজ। এসকল বিষয় তখন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন? 

তাঁহার দুঃখের আর সীম। রহিল ন।; স্বীয় দুক্ষম্ীনিচয়ের 

বিষয় স্মরণ করিয়! তিনি তখন অতিশয় বিলাপ. করিতে 
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লাগিলেন। একদ| পাঁপ-অহস্কারে প্রমত্ত হইয়া তিনি যে 

দেহের শ্লাঘ|! করিয়াছিলেন, তাহা! বিবর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়। 

পড়িল ; দ্রিন দ্রিন তাহার দেহ ক্ষয় পাইতে লার্মিল , ত্রমে 

অকাল বৃদ্ধত্ব ও নান! ব্যাধি আসিয়! তাঁহাকে আক্রমণ 

করিল। হায়! সেই সমস্ত রোগের গ্রাম হইতে হতভাগ্য 
বাহু আর নিষ্কৃতি পাইলেন না; অন্তঃসত্্ অতীব দুঃখিনী 
ভার্ধযার শোকাঁনল শতগুণে বর্ধিত করিয়। তিনি অধশেষে 

ওুর্বমুনির আশ্রমসমীপে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ 
করিলেন । 

“রাজনন্দিনী ও রাজার গৃহিনী হুইয়! রাঁজমাতা। 
হইবেন বলিয়। যিনি বড় সাধ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার 
সকল আশ! ফুরাইবার উপক্রম হইল। তিনি পতিগত- 
প্রাণ; পতি জগতে নিন্দিত হইলেও তাহার পক্ষে দেবতার 
তুল্য ; রাজ্যস্থখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, অতীত সুখের স্মৃতিকে 
বিসর্জন করিয়াছেন, স্বামীর ছুঃখের সময় তাহার চরণ 

সেব। করিবেন বলিয়া অরণ্যবাসে তাঁহার অনুগমন করিয়া- 

ছেন ; এক্ষণে রমণীর শিরোমণি স্বামিধনে বঞ্চিত হইলেন, 

তবে আর তাঁহার বাঁচিয়। স্রখ কি? পতির শবদেহ ক্রোড়ে 

ধারণপূর্ববক অন্তর্বত্বী বাহুপত্বী. বণের পশুপক্ষিকুলকে 
কাঁদাইয়া সেই বিজন অরণ্যমধ্যে একাকিনী হৃদয়বিদারক 
স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল 
বিলাপ করিয়! তিনি স্বামীর সহগমনে অভিলাষ করিলেন 

এবং কাষ্ঠাদ্দি সংগ্রহাস্তর একটা চিত সজ্জিত করিয়! পতির 
সৃতদেহ তছুপরি স্থাপন করিলেন)--পরে স্বয়ং তাহাতে 
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আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে পরম 
যোগী ওব্বযুনি মহ সমাধিবলে সমস্ত বিষয় জানিতে 
পারিয়। ত্বরিতগতিতে সেই চিতার নিকট উপস্থিত হইলেন 

এবং সহমরণোদ্যতা সতীকে নিবর্তিত করিয়। সন্গেছে 

কয়েকটা ধন্শমূল কথ! বলিলেন ;_-হে সাধ্বি! নিরৃত্ 
হও, নিরৃভ হও, অতি সাহন করিও না। তোমার গর্তে 
রাঁজচক্রবর্ভী রহিয়াছেন, তিনি শক্রকুল সংহার করিয়! 
সমস্ত ছুঃখ দুর করিবেন। হে পতিত্রতে ! যাহার! গর্তিনী, 
'বালাপত্যা, অদৃষ্টধতু অথবা রজস্বল!, তাঁহাদের চিতা- 

রোহণ কর! কর্তব্য নহে । লোকে ব্রহ্মহত্য৷ করিলে বরং 

নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু জণহত্যাকারীর কিছুতেই 
যুক্তি নাই। যাহারা দাস্তিক, নিন্দুক, নাস্তিক, কৃতত্ব 

অথব! বিশ্বাসঘাতক ; যাহার! ভ্রণ নষ্ট করে অথব! ধর্দে 

উপেক্ষা করিয়৷ থাকে, তাহার! কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না । 
অতএব হেভাবিনি! এ মহাপাপের অনুষ্ঠান তোমার কখনও 
উচিত নহে। এক্ষণে যে বিষম ছুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, 
অচিরে তাহা দূর হইবে । মহুধি ওর্ধবের এই অযৃতময় 
আশ্বাসবচন শ্রবণ করিয়া ছুঃখশোকার্ত। সাধবী তাহার 

চরণধারণপূর্বক অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন । 
“অনন্তর সর্ববশাস্ত্রজ্ঞ মুনি তাহাকে পুনর্ববার স্নেহসিক্তবচনে 

বলিলেন;--“হে রাজতনয়ে ! আর রোদন করিও না) অদৃষ্ট- 
দেব তোমার প্রতি শীত্তরই হ্ৃপ্রসন্ন হইদেন। তুমি বুদ্ধিমতী 
ও জ্ঞানবতী; তোমাকে আর কি বুঝাইব ! তুমি বিলক্ষণ 
আবথত আছ. যে, স্বজনের অশ্র্জল প্রেতকে দগ্ধ করিয়া 
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থাকে। অতএব হে মহাবুদ্ধে! শোক পরিত্যাগ করিয়! 

কালোচিত কার্য্য সম্পাদন কর। পতিপরায়ণে ! দেহ, 
ধারণ করিলেই মরিতে হয়। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, 
কি দরিদ্র, কি যতি, কি ছুর্ৃত সকলেই মৃত্যুর কাছে 
সমান। কেহই তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 

সমর্থ হয় না । জনাঁকীর্ণ অশান্তিময় নগরের মধ্যে, শান্তিময় 
বিজন অরণ্যবাসে, পর্বতের উচ্চ অধিত্যকাদেশে, অথব। 

সমুদ্রের অন্ধতম গর্ভে-যেস্থানে যে জন্তবে কোন কার্ধ্য 
করুক ন| কেন, নিশ্চয়ই তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতে 

হইবে । হে রাঁজনন্দিনি ! দৈবই সকলের মূল; দেহিগণ 
প্রার্থনা না করিলেও যেমন ছুঃখ পাঁইয়। থাকে, সেইরূপ 
অপ্রার্থিত হৃখও তাহাদিগকে ভোগ করিতে দেখা যায় ; 

ইহ। কেবল দৈবেরই প্রভাবে । পূর্ববজন্মকৃত কম্মনিচয়ের 
ফলসমুহ লোকে ইহ জগতে ভোগ করিয়৷ থাকে,_-ইহার 
কারণ কি ?-_কারণ দৈব; দৈব ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
অহেো!, দৈবই এ জগতে সকলের শ্রেষ্ঠ । হে কমলাঁননে ! 
গর্ভেই হউক, শৈশবেই হউক, যৌবনেই হউক, আর 
বার্ধক্যেই হউক, সকল অবস্থাতেই জন্তদিগকে মৃত্যুর 
বশীভূত হইতে হইবে । অনস্তদেব গোবিন্দই কর্ন্দবশস্থিত 
জন্তদিগকে রক্ষা ও সংহাঁর করিয়া থাকেন ; অজ্ঞ মানবগণ 
তাহাদিগকে নিমিতের ভাগী করে মাত্র। অতএৰ, এই 

মহদ্দ,ঃখ ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পতির অস্ত্যে্টিবিধান 
সমাপন কর এবং বিবেকের সাহায্যে মোহ দূর করিয়া 
স্থির ভাবে উদ্দেশ্ট সাধনে ব্যাপৃত হও। হে স্ববুদ্ধে ! 

৯৩ 
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এই শরীর অযুত ছুঃখ ও ব্যাধির মন্দির স্বরূপ । ইহা 
কর্মপাশে নিষন্ত্িত। লোকে যেরূপ কর্ম করে, এই দেহ 
ধারণ করিয়! তদনুরূপ ফলভোগ করিয়। থাকে । অতএব, 

ভুমি সর্ধ্হ্ঃখ অবহেল! করিয়া যথাবিধি পতির ওদ্ধদেহিক 
ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন কর |” 

মহর্ষি ওর্ধবের এইরূপ স্থধাময় সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত 
হইয়! সমস্ত শোঁক ত্যাগপূর্ববক বিধবা রাঁজনন্দিনী বেদ- 
বিছিত সমুদয় কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি মুনির 

চরণযুগল বন্দনা করিয়! ভক্তিসহকারে বলিলেন,_-“হে 

ভগবন্! পরহিতকারী পণ্ডিতগণ যে জগতের অসীম উপকার 
করিয়া থাকেন, তাহার কি তাহারা! স্বয়ং ফলভোগ করেন 

না? বৃক্ষকুল কি আপনাদিগের ভোগা পৃথিবীতলে ফল 

প্রসব করে না? প্রভো! যিনি পরের দুঃখে সহানুভূতি 
প্রকাশ করিয়া সাধুবাঁক্যে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন, 
তিনি একজন প্রকৃত পরোঁপকারী ; অন্তে তিনি নিশ্চয়ই 

বিষ্র পরমপদে স্থান পাইয়! থাঁকেন। যে মহাত্ম! অন্যের 
হুঃখে ভুঃখী, অন্যের সুখে স্থখী, তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
নর ;-_-অহে, তিনি নররূপী নারায়ণ। সৎস্বভাবসম্পন্ন 

শাস্তচরিত পগ্ডিতগণ সকলের ছুঃখনিবারণের নিমিত্ত আপ- 

নাদের স্বীয় জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেন; এই জন্যই যেখানে 
স্বীধুব্যক্তি বিরাজ করেন, তথা হইতে দুঃখ অন্তহিত হইয়া! 
যাঁয়। যেখানে মার্ভগ্ডের ময়ুখমাঁল! প্রবেশ করে, সেখানে 
কি অন্ধকার থাকিতে পারে? দয়াময়! আপনার অনীম 

জ্নালোকের কণামাত্র কিরণম্পর্শে আমার সমস্ত 
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চুঃখতিমির দূর হইল; এ অনাথ ছুর্ভীগিনীকে আশীর্বাদ 
করুন ।৮ 

এইরূপে পরজ্ঞানময় মহাঁমুনি ওর্ধবের চরণযুখল গল- 
'দশ্র্জলে বিধৌত করিয়া বিধবা! রাঁজছুহিতা সেই সরোবর- 

তীরে স্বামীর ওর্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। 
অনন্তর যোগীবর একবার সেই সরসির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিবামাত্র রাজ! বাহু দেবরাজের ন্যায় জ্যোতির্ময় মুর্তি 
ধারণপুর্ববক জ্বলন্ত বিমানে আরোহণ করিয়! পরমপদ প্রাপ্ত 
হইলেন। মহাঁপাঁতকী অথব! সর্বপাপযুক্ত ব্যক্তি যদি 
একবার সচ্চরিত্র সাধুব্যক্তিদিগের কপাঁকটাক্ষ লাভ করিতে 
পারে, তাহা হইলে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরক্রহ্ষের 
পবিত্র চরণতলে স্থান প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইয়া থাকে । 
পরম পুণ্যাত্ব। মহাত্মগণ যদি পাপীর কলেবর, অথবা তাহার 
ভস্মরাশি, কিন্বা তাহার চিতাধূম অবলোকন করেন, তাহা 
হুইলে সে পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। 

এইরূপে পতির অস্ত্যেষ্টিবিধান যথাবিধি সমাপন করিয়া 
বাহুর বিধবা পত্বী মুনীকন্দ্রের পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় 

গ্রহণ করিলেন এবং পরম আদর ও ভক্তির সহিত তীহার 

শুশ্রষ। করিতে লাগিলেন । 
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সগর রাজার উপাখ্যান । 

বাহু রাজার পরম গুণবতী ভার্য্যা মহামুনি ওর্ববের 

শান্তিময় আশ্রমে অবস্থিতি করিয়! ভূলেপন, গৃহ-মার্জনাদি 
কর্মদারা মহতী ভক্তির সহিত অনুদিন তপোধনের শুশ্রুষা 

করিতে লাগিলেন। পরম পবিত্রহ্ৃদয় সাধুশিরোমণি মুনীন্দ্রের 
সেবাঁয় তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; তিনি মহাপুণ্য 
লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত 
হইলে সন্ভাবসম্পন্া। সাধ্বী শুভ লগ্নে অতি শুভক্ষণে 
গরলের সহিত একটা পরম রূপবান্ পুত্রসন্তান প্রসব 
করিলেন। আহা! সাধু ও সচ্চরিত্র মহাত্মাদিগের সহবাসে 

থাকিলে কোন্ বিষ না নিবারিত হয়? কোন্ শুভকন্ ন। 

সম্পর্ম করিতে পার! যায়? হে মুনিসভমগণ ! জ্ঞান ব। 

অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি যেকোন পাপের অনুষ্ঠান করুক 
না কেন, মহা'ত্াদিগের পরিচর্ষ্য। দ্বারা তৎদমস্তই শীদ্ত্ 
ক্ষয়িত হইতে পারে । এ জগতে সৎসঙ্গ হইতে জড়ব্যক্তিও 

লোকের পুজনীয় হুইয়া থাঁকে। দেখ, ভগবান্ শক্ত 
শশাঙ্কের কলামাত্র ললাটে ধারণ করিয়াছেন বলিয়া আজি 

শশধর কত শ্লীঘনীয় ? কত পবিত্র? সৎসঙ্গতি হইতে 

মানবকুল নিশ্চয়ই পরম। খদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয়। 
হে বিপেন্দ্রবর্গ! ইহ ও পরলোকে সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণই 
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পুজ্যতর | অহে৷! তীহাদের অসীম গুণরাঁশি কীর্তন করিতে 
কেহই সক্ষম নহে। সংসঙ্গের স্ব্গায় তেজঃপ্রভাবে 
গর্ভশ্ছিত সপ্তমানব্যাপী গরল বিনষ্ট হইল, অতিছুঃখিনী 
“ও ছুর্ভীগিনীর সমস্ত ছুঃখ দূর করিয়া সৌভাগ্যসুর্য্য অচিরে 
উদিত হইল। 

অনন্তর তেজোনিধি ভগবান্ ওর্ব শিশুকে গরসমন্থিত 

হইর় গ্রসূত হইতে দেখিয়া তাহার নাম সগর রাখিলেন 
এবং কালোচিত জাতকন্মাদি সমাপন করিলেন। তীহার 

পরম যত্বে এবং তৎ্প্রদত্ত মধুক্ষীরাদি ভোজন করিয়া! শিশু 
রাজকুমার ত্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রমে 
সগরের .চুড়াকরণের কাল উপস্থিত হইলে তেজঃপুষ্জ 
মহামুনি বেদবিহিত তৎ্সমস্ত কাধ্য সমাপন করিয়া! তাহাকে 

রাজোচিত শাস্ত্র সমুদায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। 

ক্রমে শৈশবের স্কুমার ভাব উত্ভিন্ন হইলে সগরকে সমর্থ 
দেখিয়। সর্বতত্বজ্ক তপোনিধি তাহাকে মন্ত্রবৎ সমস্ত শাস্ত্র 

সমর্পণ করিলেন । 

হে সম্তমগণ! রাজকুমার সগর মুনিশ্রেষ্ঠ ওর্ব্বের 
নিকট এইরূপে সর্বশাস্ত্রে সম্যক শিক্ষা লাঁভ করিয়া শুচি, 

গুণবান্, বলবান্ ও ধর্্মজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। মুনিসত্তমের 
অমীম স্সেহ ও যত্তের বিষয় স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার স্বীয় 
রলে তাহার স্বকুমার হৃদয় অভিষিঞ্চিত হইল। তিনি 
প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্য। হইতে উত্থিত হইয়া তাঁপসেন্দ্রের 
নিমিত্ত সমিৎ কুশীদি চয়ন করিয়া আনিতেন এবং পরম 

তক্তিনহকারে তাহার চরণ দেব। করিতেন। হে খধিবর্গ! 
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সগরের স্বকুমার হৃদয়ে একদ। এক অভিনব ভাবের উদয় 
হইল। তিনি একদ। স্বীয় জননীর চরণ বন্দনা পূর্বক 
কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নআজ বচনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন ;--"জননি ! আমার জনক কে? তাঁহার নাম কি?" 

তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন ? এই সকল বিষয় যথাব 
আমাকে বলুন; আমার বিষম কৌতুহল জন্মিয়াছে। হে 
মাতঃ"! এ জগতে পিতাই প্রধান ধর্ম; পিতৃহীন হইয়া 

ইহলোকে যে ব্যক্তি জীবনধারণ করে, সে নিশ্চয়ই 
সৃততুল্য। পিতা দরিদ্র হইলেও পুন্রের পক্ষে ধনবানের 
মায়, মূর্খ হইলেও পণ্ডিতের তুল্য ; হায়, পিতৃহীন হইয়া 
বাঁচিয়। থাক! বিড়ম্বনা মাত্র। ইহলোঁকে যাহার পিতা 
মাত নাই, তাহার সখ কোথায় ? সে মূর্খ ও ধনহীন 
ব্যক্তির হ্যায় নিরন্তর অনীম ছুঃখে কালাতিপাত করিয়! 

থাকে । যাহার পিত! মাতা ,নাই, যে অজ্ঞ, যে অবিবেকী, 
যে অপুত্রক ও খণগ্রস্ত, তাহার বৃথা জন্ম; তাহার প্রাণ 

ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র । শশাঙ্কহীন হইলে বিভাবরী যেমন 

শোভাশুন্য হইয়া থাকে, কমলহীন হইলে মরোবর যেমন 
কদর্য্য দেখায় এবং পতিহীন| হইলে নারী যেমন হতশ্রী 
লক্ষিত হয়, পিতৃহীন হইলে পুরুষ সেইরূপ নিতাস্ত দীন 
হীন হইয়া থাঁকে। স্বাভাবিক আচার হইতে বিচ্যুত 
হইলে জন্ত যেমন জীবনের উন্নতি লাভ করিতে পারে না, 
ধর্মহীন হইলে গৃহস্থ যেমন সখ লাভ করিতে সক্ষম হয় 
ন৷ এবং গবাদি পশুহীন হইলে ভবন যেমন শোভা ধাঁরণ 
করিতে সমর্থ হয় না, পিতৃবিয়োজিত হইলে পুরুষও 
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সেইরূপ ্রীহীন, ছুঃখী ও হতভাগ্য হইয়া থাকে । হরি- 
ভক্তিহীন ধর্ন্ের ন্যায় পিতৃহীন জীবনে কোন স্তথৃফলই লাভ 
করিতে পারা যায় না। অন্বাধ্যায়বান্ বিপ্র, আতিথ্যবিহীন 

শগৃহী, দানশুন্য দ্রব্য যেমন নিতান্ত অকর্ধণ্য, পিতৃহীন 
পুরুষ সেইরূপ সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য। সত্যহীন বাক্য, 
সাধূহীন। সভা দয়াহীন তপের ন্যায় পিতৃহীন ব্যক্তি এ 

জগতে কোন কার্য্যেই আইসে না। হে মাতঃ! যাহার 
পিতা নাই, তাহার জীবন গুণবর্জিজিত। নারী, জলবিহীনা 
নদী এবং অশান্তিগ্রদা বিদ্যার ন্যায় সম্পূর্ণ নিক্ষল। 
জননি ! আর কি বলিব, যাচ্ঞাপর মানব যেমন সকলের 

নিকট ঘ্বণিত ও উপেক্ষিত হয়, পিতৃবিহীন ব্যক্তিও সেইরূপ 
কাহারও নিকট সন্মান ও যত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় না; 

হায়! সমস্ত জীবন তাহার ছুঃখেই অতিবাহিত হয়|” 
হে মুনিবৃন্দ ! হৃদয়ানন্দপ্রদ পুজের মুখে এই সকল 

বিষাদময় বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুপত্বী ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস 

ত্যাগ ও অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন । নিদারুণ শোকে 

তাহার হৃদয় আকুলিত হইল-_উচ্ছ্সিত বাম্পে তীহার 
কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল, তথাপি পুজ্রের বিষম 

কৌতৃহুল নিবারণ করিবার নিমিত্ত উদ্ধত্ত শোঁকাঁনল অনেক 
পরিমাণে দমন করিয়া, আদ্যোপাস্ত সমস্ত বৃতাম্ত সগরের 

নিকট কীর্তন করিলেন। সেই রোমহ্র্ষণ বিবরণ শ্রবণ 
করিতে করিতে সগরের নয়নযুগল আরক্ত হইয়৷ উঠিল, 
ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; ক্রোধে প্রজ্বলিত 
হইয়া জননীর সম্মুখে বিকটস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, “শক্র- 
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কুলকে সংহার 'করিবই করিব ।” মাতাকে প্রদক্ষিণ ও 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তিনি ভগবান্ ওর্ধেবের নিকট গমন 

করিলেন এবং তীহাঁর অনুমতি লইয়া! তদীয় চরণধুগল 
বন্দনপুর্ববক সৈই আশ্রম হইতে নিজ্বান্ত হইলেন । 

অনন্তর সত্যপরায়ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সগর তথ! হইতে 
বহির্থত হইয়। স্ববংশের পুরোহিত ভগবাঁন্ বশিষ্ঠের আশ্র- 
মাভিমুখে যাত্রা করিলেন । অল্নকাঁলের মধ্যে তথায় উপস্থিত 

হইয়া তিনি কুলগুরুর চরণতলে প্রণত হইলেন এবং ধীর 
ও গন্ভীরভাঁবে সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। 

বশিশ্রেষ্ঠ ত্রিকাঁলজ্ঞ বশিষ্ঠ সগরের নিকট তৎসমস্ত বিবরণ 
শ্রবণ করিয়। যুদ্ধে তাহার সহায়তা করিবার নিমিত্ত 

তাহাকে এন্দ্র, বারুণ, ব্রাঙ্গ ও আগ্নেয় অস্ত্র এবং তীক্ষ 

খড়গ ও অনুপম শরাসন প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত 
দিব্য মহা স্তর লাভ করিয়া সগর পরম আহ্লাদিত হইলেন 

এবং ভক্তিপুর্ণহৃদয়ে তাহার চরণযুগল বন্দনা! করিয়! 
কুলগুরুর অকপট আশীর্বাদ গ্রহণীন্তর তীহার নিকট 

হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি জননীর সম্মুখে 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন যে, অরাতিদিগকে নির্মল করিয়। 
নিদারুণ পিতৃশোক নিবারণ করিবেন ; আজি সেই প্রতিজ্ঞ 
পালন করিতে উদ্যত হইলেন। ভীমবিক্রমসহকারে শক্রু- 
কুলের উপর আপতিত হইয়া, শুরবীর সগর একমাত্র চাঁপের 
সাহায্যে পুজ্র, পৌভ্র ও আত্মীয় স্বজনের সহিত তাহাদিগকে 
সংহার করিতে লাগিলেন । সেই বিকট শরাঁসন-নিক্ষিপ্ত 
রজ্ানলসদৃশ বাঁণপ্রহারে সন্তাড়িত হইয়া তাহার অরাতিগণের 
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মধ্যে কেহ বিনউ, কেহ আহত, কেহবা সন্তপ্ত হইয়া 

প্রাণ লইয়! দূরে পলায়ন করিল; কেহ কেহ প্রাণরক্ষার্থ 
কেশপাশ বিকীরণপূর্ববক বল্মীকরাশির উপরিভাগে সংস্থিত 
হইয়া তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং কহ কেহ বা নগ্রবেশে 
জলমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

হে বিপ্রবৃন্দ ! শক, যবন প্রভৃতি যে সকল মহীপাঁলগণ 

হৈহয়কুলের সহায়তা করিয়াছিল,তাহার! সকলে সগরকর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ তাহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণা- 
পর্ন হইল। এদিকে শক্রকুলের পরাজয়ে পৃথিবী জয় 
করিয়! মহাঁবাহু বাহুতনয় স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইতেছেন, 

এমন সময়ে চরের নিকট অবগত হইলেন যে, অনেক রিপু 
ভগবান্ বশিষ্ঠের শরণাগত হুইয়াছে। অমনি তিনি তৎ- 
্ষণাৎ গুরুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে তপোবনে 
প্রবেশ করিতে শুনিয়া! বিচারজ্ঞ বশিষ্ঠ সেই শরণাগত 
শক্রকুলকে এরূপ শাস্তি প্রদান করিলেন, যাহাতে 

তাহাদিগকে ৭ করা। হইল, অথচ 'শিষ্যের ও সম্ম্ন রক্ষিত 
হইল। তিনি কাহার মস্তকের অর্ধভাগ, কাহার পার্থভাগ, 
কাহারও বা সমস্ত মস্তক মুগ্ডিত করিয়া দিলেন ; কাহাদিগের 

বা শ্বশ্রচলমুণ্ড এবং অপর সকলকে বেদবহিষ্কত করিলেন *%। 
* যে সকল বীরদাতি হৈহয়দিগের সহায়তা করিয়াছিল, ভাহার্দিগের 

মধ্য কান্বোজ; পহুব, পারদ, শক ও যবনগণই প্রধান । এতত্বাতীত 
কোলিসর্প, মাছিষক, থস ও চীন প্রভৃতি অপর অনেক সামান্ত সামান্য 
জাতি ছিল। পদ্মপুরাঁণে বর্ণিত আছে, কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশক্রমে 
সগররাজ। শ্বহুন্তে ইহার্দিগকে শান্তিপ্রদান করিয়াছিলেন । তিনি শক- 
দিগের অর্ধ শির, কাদ্বোজ 'ও যবনদিগের সমস্ত মস্তক, পারদদিগকে 
সুক্তকেশ এবং পহুব্দিগকে শ্মশ্রধারী করিয়। দিপ্নাছিলেন। 

৯৯ 
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ইত্যবসরে সগর সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং গুরু 
কর্তৃক শক্রকুলকে হতণ্তী হইতে দেখিয়া হাপিতে হামিতে 

বলিলেন ;₹_-«ভো! ভো গুরো! কেন বৃথা এই দুরাচার 
পাষগুদিগের প্রাণরক্ষা! করিলেন : এই পাপিষ্ঠগণ আমার: 

' রাজ্য হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমার পিতৃদেবকে 
রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দিয়াছিল, অতএব আমি 
ইহাদের সকলের প্রাণ সংহার করিব” বলিতে বলিতে 
সগরের হাস্তোৎফুল্প বদনমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। 

তিনি ধীর গন্ভীর ভাবে আবার বলিতে আরন্ত করিলেন 
“গুরুদেব! অধর্্মীচারী শক্রদিগকে পাঁপানুষ্ঠানে প্ররুত হইতে 
দেখিয়! যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই সর্ববনাঁশের 
হেতুস্ভূত হইয়া থাঁকে। ছুর্জনব্যক্তিগণ যতদিন বলবান্ 
থাকে, ততদিন আপনাদের বাহুবলে প্রমত্ত হইয়া তাহার! 
সমস্ত জগতের স্থখে বাঁধ! প্রদান করিতে চেষ্টা করে; 
কিন্ত যাঁই পাপিষ্ঠগণ দুর্বল হুইয়! পড়ে, অমনি অতি 
সাধুত্বের ভাণ করিয়া! লোকের চক্ষে ধুলি প্রদান করিয়া 
থাকে । অতএব, শক্রকুলের দাসভাব, বারাঙ্গনার সৌহার্দ্য, 
এবং সর্পের শীম্তভাবকে কখনই বিশ্বীস করিতে নাই ;- 

উপরে যে পঞ্চবিধ বীরজাতির নাম উল্লেখিত হইল, তাহাদের প্রায় 
সকলেরই বিবরণ ইতিহাসে পাওয়। ষায়। শকগণ ইংরাজিতে সিথিয়ান, 
(39)12), কাগ্যোক্ছগগণ কাম্বোজদেশের অধিবালী ;- পুরাপত্তত্বজ্ঞ পণ্ডিভ- 
ৰর উইলসন সাহেব অস্ুমান করেন) কর্থোজদেশ ভারতের উত্তরভাগে 
ছ্িত। তিনি আরও বলেন যে, যবনগণ হয় প্রাচীন যুনীয়ান 0০18), 
নয় বক্ধিয়্ান (9০690), অথব। গ্রিক (9790127) ॥ সম্ভবতঃ এস্বলে 

যুদীয়ানগণই নির্দিষ্ট হইয়াছে । পারদগণ পাশ্চাত্য ইতিহাসে পার্থিযান 
(০9:81) নামে অভিহিত হইন্নাছে। 
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করিলে নিশ্চয়ই বিপদে পতিত হইতে হইবে । খল ও 

কপটাচারী ব্যক্তিগণ সক্ষম অবস্থায় যাহাদ্রিগকে দস্তপংক্তি 

দেখাইয়া টিটকারি সহকারে উপহাঁদ করিয়া থাকে, 
€সামর্ঘ্যহীন হইলে আবরার তাহাদিগেরই নিকট "কোন্ মুখে 

আশ্রয় প্রার্থনা করিতে সাহদী হয়? ধিকৃ! সেই পাষণ্ড 
দিগের পাপজীবনে শত ধিক! ছি! তাহারা বলমত্ত হুইয়! 
যে জিহ্বা দ্বারা একবার একজনকে পরুষ বাক্য 'বলে, 

বলহীন হইলে আবার কেমন করিয়া সেই জিন্বাতেই সেই 
পূর্ববাপকৃত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে করুণ বাক্য দ্বার! প্রতারিত 

করিতে অগ্রসর হয়? অতএব, ছে গুরো ! হে ভগবন্! 

যিনি নিজ মঙ্গল কামনা করেন, নীতিশাস্ত্রে ধাহার অভিজ্ঞতা! 

আছে, জ্ুর ব্যক্তিদিগের সাধুত্ব ও দাসভাবে বিশ্বাদ স্থাপন 
কর! তাঁহার কখনও উচিত নহে। যেব্যক্তি হুর্জন, খল, 

অথব। হিংসাপরায়ণ, সে যদি প্রণাম করে, তথাপি তাহার 

প্রতি প্রীত ব! প্রসন্ন হইতে নাই। বিনীত শক্র, কৈতবশীল 

মিত্র এবং বিশ্বীনঘাতিনী জার৷ ভার্যযাকে যে ব্যক্তি বিশ্বাস 

করে, নিশ্চয়ই তাহার সর্বনাশ হয়। ভগবন্! এই 
পাষগুগণ গোরূপী ব্যাত্র; আজি যদি অনুগ্রহ করিয়া 
'ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিই, কালি ইহারা আবার আমার 
অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। প্রভো! দুর্জনদ্দিগকে 
ক্ষমা! করিলে তাহাদিগের ছুষ্টাচরণে প্রশ্রয় দেওয়া হয়; 

অতএব আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করিবেন না; বরং প্রসঙ্গ 
হইয়া]! আমাকে আদেশ প্রদান করুন, আমি ইহাকে 
নংহাঁর করিয়! সুখে রাজ্য ভোগ করি 1৮ 
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সগরের বাক্যশ্রবণে মহামুনি বশিষ্ঠ মনে মনে পর 
প্রীত হইলেন এবং যুগল হস্তে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়! 
তাহাকে সন্গেহে বলিতে লাগিলেন ,_-“হে মহাভাগ ! 

সাধু, সাধু! তুমি যে সত্য বলিয়াছ, তাহাতে আর অণুমান্ 

সন্দেহ নাই। তথাপি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্ত 
হও। বস! তোমার প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ অবিরোধে আমি 

ইহ্াদিগকে ইতিপুর্বেবে সংহার করিয়াছি; হতদিগকে 
হত্যা করিলে আর কি হুইবে? রাজন! ইহ জগতে 
সকল জন্তই কন্মপাশে নিষন্ত্রিত ; যে যেরূপ কর্মের 
অনুষ্ঠান করে, মে তদনুরূপই ফলভোগ করিয়। থাকে । 
যাহারা পাপী, তাহার! আত্মঘাতী ; তাহার আহার বিহার 

ও বিচরণ করিয়! বেড়ায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃত 
জীবন নাঁই। অন্য তুমি যাহাদিগকে সংহার করিতে 
উদ্যত হুইতেছ, তাহারা ঘোর পাপাচারী ; স্থতরাং 
তাহাদের প্রকৃত জীবন নাই ; মহীপাল ! তবে এই নিহত 

ব্যক্তিদিগকে আর কি নিমিত্ত হনন করিবে ? এ পঞ্চভৃতা- 

আক দেহই পাপজনিত ; পাপ কর্তৃক ইহ পুর্ব্বেই নিহত ; 
আত্মা! কেবল এই সৃতদেহকে বহন করিয়া বেড়ায় মাত্র। 
আত্মা যতদিন ইহাতে বিরাজ করে, ততদিন ইহ! সজীব 
বলিয়। প্রতীত হয় ; কিন্তু আত্ম! ইহা হইতে যেমন বিচ্ছিন্ন 
হইয়। পড়ে, অমনি নিজীব দেহ জড়বৎ সূতলে পতিত 
হয় ;-_-শেষে পঞ্চভূত পঞ্চভুতে মিশিয়া যায়। হে পৃর্থীশ ! 
জন্তগণ স্বকর্টের ফলভোগের হেতুমাত্র ;_কর্্ দৈবাধীন। 
অহে!! এ জগৎই দৈবাধীন। দৈবের অধীন হুইয়াই 
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জীবগণ স্ব শ্ব কর্ম সাধন করিয়া থাকে । ফলতঃ দৈবই 
তাহাদের ফলভোগের প্রকৃত কারণ ;-_তাহারা নিমিত্ের 

ভাগী মাত্র । কিন্তু ধাহার। সাঁধু ব্যক্তি, তাহার পুরুষ 
কারের সাহায্যে প্রতিকূল দৈবকে বিনাশ করিতে সক্ষম। 
হে বস! শরীর পাপসন্ভৃত ; যে ব্যক্তি যত অধিক পাপের 
অনুষ্ঠান করে, তাহাকে তত অধিক জনন-মরণ-ক্লেশ ভোগ 
করিতে হয়। অতএব এই পাঁপজনিত দেহকে সংহার 
করিতে কেন উদ্যত হুইতেছ ? মহীপাল ! আত্মা শুদ্ধ ও 

নিষ্পাপ হইলেও দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হুইয়! দেহী নামে 
প্রোক্ত হইয়। থাকে । হুতরাং দেহ যে, পাপ হইতে 
উৎপাদিত, তদ্বিবয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ 
পাঁপযুল দেহকে বিনাশ করিয়া! তোমার কি কীর্তি হইবে ? 

সর্ববশান্ত্রজ্ঞ গুরুর এই সকল সারগর্ড বাক্য শ্রবণপূর্ববক 
সগর ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়! শাস্ত হইলেন। মুনীন্দ্রও তাঁহার 
প্রতি সম্তষ্ট হইয়া! তদীয় অঙ্গে করাবর্তন পূর্ববক তাহাকে 
কৃতার্থ করিলেন। অনন্তর মহধি বশিষ্ঠ পরম পণ্ডিত 
মুনিগণের সহিত একত্রিত হুইয়া সগরকে পিতৃরাঁজ্যে 
অভিষেক করিলেন। হে দ্বিজকুল! মহারাজ সগরের 

কেশিনী ও সুমতি নামে. ছুইটা ভার্য। ছিলেন স্ক। তাহার! 
পপ পিজা 

' স্জ মতস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, সগর রাজার এক ভাধ্যার নাম 
গ্রভা, অপরের নাম ভান্ুমতী। প্রভা যছ্কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ১ 
ইহারই গর্ভে ষষ্টিসহত্ত পুত্র প্রস্থত হয়। তদ্যথ] ;__ 

: দ্বেভার্য্ে সগরস্তাঁপি প্রভা ভাচুমতী তথ! ॥ 
একং ভান্ুমতী পুভ্রমগৃহ্াদনমঞ্জমং | 
ততঃ যষ্টিবহম্রাণি স্তুযুবে যাঁদবী প্রভা | 

মত্ভ্তপুরাণ, ১২শ অধ্যায়। 
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উভয়েই সূর্ধ্যবংশীয় বিদর্ভরাজের ছুহিতা। সগরকে রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তপোনিধি ওবর্ব নবাভিযিভ নৃপাতির 
নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ ও 
সভাষণ করিয়। স্বীয় আশ্রমে প্রতিগত হইলেন । রাঁজভরশে 

তাঁহার অবস্থিতি কালে একদ1 সগরের পত্বীদ্বয় ততসমীপণে 
উপস্থিত হইয়। প্রণামান্তর তাহার নিকট পুক্রল্লাভার্থ বর 
প্রার্থনা করিলেন । তাহাদের প্রার্থন। শ্রবণে ভার্গবমন্ত্রবিৎ 

উর্বব পরম সমাধিবলে একবার তাহাদিগের ভবিষ্য ভাগ্য- 

লিপি পাঠ করিয়! লইলেন; পরে হৃষ্টমনে উত্তর করি- 
লেন ;_-“তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন একটী মাজত 
বংশকর পুত্র এবং অপর যষ্টিসহআ তনয় লাভ করিবেম। 
এক্ষণে এতছুভয় বরের মধ্যে যাহার যেটা অভিপ্রেত, সত্বর 

আমার নিকট ব্যক্ত কর |” 

হে মুনিবুন্দ! সগররাজার ভার্য্যাদ্বয়ের মধ্যে কেশিনী 

বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ! ; সৃতরাং তিনিই বংশরক্ষার্থ একমাত্র 
পুক্রকেই প্রার্থনা 'করিলেন। হ্থমতি মুঢ়া, সেইজন্যই 
বষ্টিসহত্র পুত্রের প্রাধিনী হইলেন। ভগবান্ উর্বব তাহা 
দিগের উভয়েরই প্রার্থনা পূরণ করিলেন। অতঃপর 
কিছুদিন অতীত হইলে কেশিনী অসমঞ্জদ নামে একটা পুত্র 
লাভ করিলেন; স্থমতিরও ষষ্টিসহত্র তনয় সম্ভূত হইল । 
অসমঞ্জস নামে বালকবৎ প্রভীত হইলেও উন্মতের ন্যায় 
অসমঞ্জন কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। তাহার 
কাধ্যকলাপ দেখিয়া সগরের অপর পুভ্রগণ তৎ্প্রদর্শিত 

পদবী অনুসরণ পূর্ববক নিতান্ত ছুর্কতভি ও ছুরাচার হইয়া 
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উঠিল। অসমঞ্জসের আচরণে সগর যাঁরপর নাই দুঃখিত 
হইলেন । যাহা হউক, কিয়ৎকাঁল অতিবাহিত হইলে 

অসখগ্ভস একটা পরম গুণবান্ পুভ্র লাভ করিলেন । তীহাঁর 
ঈাম অংশমাঁন | অংশুমান সদাচারী, ধান্মিক ও পরমোপ- 

কারী। পিতামহের হিতানুষ্ঠানে তিনি সর্বদা ব্যস্ত 
থাকিতেন। 

হে মুনিসভমগণ ! এদ্রিকে সগরের যষ্টিনহআ পুভ্রগণ 
এত দুর্বত্তি হইয়া উঠিল যে, তাহাঁদের অত্যাচারে সমস্ত 
পৃথিবী নিরতিশয় নিপীড়িত হইল। তাহার! অন্বষ্টকাচারী * 
ও যাজ্ভিকদিগের প্রতি যারপরনাই উৎপীড়ন করিতে 

লাগিল। যজ্ঞে আছতি দিবার নিমিত্ত দ্বিজগণ যে সমস্ত 

বত আয়োজন করিতেন, তৎসমুদায়ই বলপুর্ববধক ভোজন 
করিয়। ছুরাঁচাঁর রাজকুমারগণ দেবকুলকে বঞ্চিত করিতে 

আরম্ত করিল, স্বর্গ হইতে রস্তা প্রভৃতি অপ্দরোদ্িগকে 
বল্পুর্বক আনয়ন করিয়া আপনাদিগের পাঁশবী বৃত্তির 
চরিতার্থত1 সাধন করিতে লাগিল। এমন কি পারিজাতাদি 
যে সকল স্বর্কুম্থমে একমাত্র দেবতাগণেরই অধিকার, 
তাঁহাও সেই বলমত্ত ও মদমত্ত সগরসন্তানগণ অপহরণ 
করিতে লাগিল! ছুরাঁচারদিগের লোমহ্র্ণ দৌরাজের 
পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক সশঙ্কিত হইল! পাষগুদিগের যায় 

এন্ঠায় বিবেচন! সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া! গেল। 

* পৌষ, মাঘ, ফাল্তন অথব1 আশ্বিনমাসের নবম দিবসে মতৃ-উদ্দেশে 
যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা! অনৃষ্টক1 নামে অভিহিত । এ শ্রাদ্ধ সকলকে 
করিতে দেখা যায় না। 
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ঈংসীচীরী সগরপুত্রগণের এইরূপ তীষণ উপদ্রবে 
যারপর নাই হঃখিত হইয়। ইন্্রাফি দেবগণ তাহাদের 
বিনাঁশের উপায় উদ্ভাবন করিতে মনস্থ করিলেন । অনেক 

বিবেচনার ' পর একটী সৎপস্থা স্থির করিয়৷ মর্মাহত 
অমরগণ পাতাঁলমধ্যস্থিত বিষুণপ্রতিম মহধষি কপিলের 
নিকট গমন করিলেম। পরমতত্ৃজ্ঞ তেজোনিধি কপিল 

প্রচ্ছন্নরূপে সেই নিভৃত প্রদেশে পরমানন্দমময় জগদেকদেব 

বিষ্ুর ধ্যানে নিরত ছিলেন। সন্তপ্ত স্থরবর্গ তাহার 

নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূমিতলে দগ্ডব প্রণাঁমপুর্ববক 
ভক্তিপুর্ণ হুদয়ে. তাহার স্তব করিতে লাগিলেন 7 
«হে জিতেক্দ্রিয় তপোনিধে! হে ছম্মরূপী নারায়ণ! 

হে বিঝে।! হে জি! আপনাকে নমস্কার । হে 

পরমেশভক্ত লোকানুগ্রহতৎপর মুনীন্দ্র! আপনি সংসার 

কাননের দাবাগ্রিত্বরূপ ; আপনি সর্ববজ্ঞানময়, বীতকাম ও 

সর্বশক্তিমান । ছুরাচার সাগরকুলের দৌরাত্ব্যে উৎপীড়িত 

হইয়া আমরা আপনার শরণাগত হইয়াছি ; এক্ষণে 
আমাদিগকে ত্রাণ করুন ।৮ 

হে দবিজকুল ! সর্ধবশান্ত্রজ্ঞ মহধি কপিল দেবগণ কর্তৃক 
এইরূপে স্তত হইলে তাহাদিগকে আহ্লাদিত ও যথাযোগ্য 
পুজা করিয়া বলিলেন,_-“হে স্থরোতমগণ ! সম্পৎ, আয়, 

যশ ও বলবিক্রমে গর্ব্বিত হইয়া যাহার লোকের স্থুখে বাঁধ! 
প্রদান করিয়! থাকে, তাহার! সত্বর নাশ প্রাপ্ত হয়; তাঁহী- 

দের আপনাদের সম্প সৌভাগ্য এমন কি আয়ু পর্য্স্তও 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। নিরপরাধ ও নিষ্পাপ 
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ব্যক্তিদিগের স্থখের পথে কণ্টক রোপণ করিতে যে মৃচ 
উদ্যত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বাঙ্ান অথবা কর্ম বারা অপরের 
অনিষ্ট সাধন করে, সে নিশ্চয়ই. পাপী; দৈব অচিরে 
উাহাকে সংহার করিয়া থাঁকে। সর্বশান্ত্রজ্ক পঙ্িতগণ 
বলিয়। থাকেন যে, যে ব্যক্তি অপরের হখস্বাচ্ছন্দো বাধা 

স্থাপন করে, সে অপীম তেজঃসম্পন্ন বা দীর্ঘাযুক্সান হইলেও 
শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সেই ছুরাচারের তেজৌবীর্ষ্য, সহাস 
সম্বল ও দন্তানসন্ততি ততরুত পাপরাশিতে কলুষিত 

হইয়া তাহাঁর সহিত চিরকালের জন্য বিনক্ট হইয়া থাকে । 

সগররাজাঁর পাপিষ্ঠ পুভ্রগণ সমস্ত জগতের উপর অত্যাচার 
করিতেছে ; এক্ষণে তাঁহাদের বিপুল সহায়বল থাকিলেও 

তাহারা অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব, হে 
অমররুন্দ ! সর্বব ছুঃখ পরিত্যাগ করিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত 

মনে ব্রিদিবধামে প্রতিগমন কর।” তেজঃপুঞ্জ মহামুনি 

কপিলের এই অস্বতময় সাম্তবনাবাক্য শ্রবণে বিবুধগণ 
তাহাকে প্রণাম করিয়া পরমহ্ৃখে ন্বর্গপুরে প্রতিগত 

হইলেন । 
হে মুনিসত্তমগণ ! এদিকে মহারাজ সগর বশিষ্ঠাদি 

পরমতত্বজ্ক মহধিগণের সাহাষ্যে মহদীয় অশ্বমেধ যজ্জের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হুইলেন। অনন্তর সেই মহাযজ্জঞের 

তুরঙ্গ দ্রিগ্জয়ার্থ পরিত্যক্ত হুইলে হ্থরেশ্বর ইন্দ্র অলক্ষ্যে 
তাহাকে হরণ করিয়৷ পাতাঁলপুরে খধিশ্রেষ্ঠ কপিলের 
নিকট রক্ষা করিলেন। ভ্রিদশপতি গুঢ়বিগ্রহ হইয়া সেই 
যক্ঞাশ্ব হরণ করিয়াছিলেন, স্ৃতরাং সগরপুভ্রগণ স্কাহাকে 

১২ 
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দেখিতৈ পাঁয় নাই। 'তুরঙ্গকে সহস! অস্তহিত্ত “দেখিয়া 
তাহার! ধিষম চিন্তিত হইল এবং তাহার অন্বেষণে সপ্তলোক 

পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ; কিন্তু কুত্রাপি তাহার অনুসন্ধান 
না পাইয়া অবশেষে তাহারা পাতালপুরে প্ররেশ করিতে 
উদ্যত হইল। তাহারা প্রত্যেকে এক এক যোজন করিয়। 
মহীতিল ব্যাপিয়া ম্বত্তিক৷ খনন করিতে লাগিল। সেই 
সমস্ত খনিত স্ব"রাশি সমুদ্রতীরে আকীর্ণ হইল । এইরূপে 
এক সুগভীর ও বৃহ বিল স্থষ্ট হইলে তাহা পরিক্ষৃত 
করিয়া লইয়া সগরাত্মজগণ পাতালমধ্যে প্রবেশ করিল 
'এবং ইতস্ততঃ অশ্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে অচিরকাল 

মধ্যে রসাতলে উপস্থিত হইল। অকন্মাৎ সহত্র সূর্য্য প্রভ 
এক জুলম্ত জ্যোতিতে তাহাদের দৃষ্টি আরুষ্ট হইল। নকলে 
'সবিল্ময়ে দেখিল মহাত্বা কপিল ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, এবং 
'উ্াহার নিকট যক্ঞাশ্ব বিরাজ করিতেছে । বিবেকবর্জিজত, 
প্রমস্ত ও পাঁপাশয় সাগরগণ কপিলপার্থ্ে আপনাদের তুর 
দর্শন করিয়া বিষম ক্রোধে উন্মস্ত হইল এবং তিনিই তাহা 
হরণ করিয়াছেন মনে করিয়া সহসা তাহাকে বধ করিতে 
উদ্যত হইল। সেই সময়ে ভুরাচারগণ পরস্পর বলিতে 

লাগিল “ইহাকে বধ কর! ইহাকে বধ কর! এ লও, অশ্ব 
লও, অশ্ব লও ! দেখ, দেখ, ছুরাচার আমাদের অশ্ব ছরণ 
করিয়া বকতপম্বীর ন্যায়' কেমন সাধুবৎ নীরবে বসিয়া 

ধহিয়াছে। ' খে খল: ও কপটাচারী ব্যক্তিগণ পরম্থ ও 

“পরের 'জীবম হরণ করিধাঁয় নিখিত অনুর্দিন 'তদ্বিষয়ে চিত্ত! 
"বারে শাহারা 'সর্ধধদা এইজ পই আডদ্বর করিয়া থাকে বটে?” 
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বিকট হাম্তাসহকাঁরে এই কথ। বলিয়! দেই নষ্টবুদ্ধি দুর্ত্তগণ 
সেই পরমতত্বজ্ঞক তপোনিধিকে চরণম্বার। তাড়িত করিল, 
পরে তীহার হস্ত ধরিয়। আকর্ষণ করিতে লাগিল । তাহা- 

দের মকলেরই স্বত্যুকাল আসন্ন । 
হে দ্বিজকুল? মহর্ষি কপিল সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবরন 

করিয়৷ আত্মায় আপনাকে নিয়মনপুর্বৰবক ছুবৃতিদিগের সমুদায় 

কার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন) এক্ষণে সমাধি ত্যাগ করিয়। 

সেইদৃপ্ত ছুরাচারদিগের আচরণ দেখিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হই- 
লেন এবং এই ভয়াবহ ভাবগন্ভীর বাক্য বলিতে লাগিলেন ; 

“অহে। ! যাহার! এশ্বর্যমদে মর্ভ, যাহার ক্ষুধিত, কামান্ে 

অথবা অহ্ংজ্ঞানে গর্বিবিত, তাহাদের কিছুমাত্র বিবেচন।! 

থাকে না। মহীগর্ডে নিধি নিখাত থাকিলে, সে স্থল 

সর্বদা জুলিতে থাকে, সেইরূপ মানবের অন্তঃকরণে 
কোনরূপ রিপুবহ্ধি সন্ধুক্ষিত থাকিলে তাহারা যে জুলিত 

হইতে থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা! কি? ভুর্ন 
ব্যক্তিগণ যে, স্বজনগণের স্থখে বাধ। স্থাপন করিবে, তাহাই 
বাবিচিত্র কিরূপে? একাধারে যৌবন, শ্রী-ও শৃরতা থাকিলে 
তাহ! প্রায়ই সর্ববান্ধত1 ও মূঢ্তার৪ আঁম্পদ হইয়া থাকে। 
অহে!! কনকেরকি দীপ্তি! কি জ্যোতিঃ! কি ভাম্বরত! ! 

ইহার মহিমা! বর্ণন করিতে কে সমর্থ ?. ধুস্তরও কনক 
নামে অভিহিত উভয়ের নাম .এক' বটে, কিন্তু বর্ণ. ও 

গুণে কত তিন্নতা'! ন্বর্ণ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান ; ধুস্ত,র.অদদ- 

প্রভ। -এক বস্তু আধারভেদে কত: ভিন্ন :তিনন ফল দান 
করিয়াদখাকে! ধনসম্পন্তির -সাঁছাঁয্যে - ঙ্গাচারী : ব্যক্তিগণ 
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জগতের কত উপকার করেন; কিন্তু খল ব্যক্তি ধনসম্পন্ন 

হইলে সেই ধনসম্পত্তি হইতে লোকের কত অনিষ্ট সাধিত 
হয়! অনলের পক্ষে যেমন পবন এবং ভূজঙ্গের পক্ষে যেমন 

ছুপ্ধ, খল ব্যক্তির পক্ষে সেইরূপ ধনসম্পন্তি। খল ও ক্রুর 
ব্যক্তি ধনবান হইলে, তাহার ধন হইতে সর্বদা লোকের 

অসংখ্য অনর্থ সাধিত হয়; তাহার ধন দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজক 

মাত্র। অহে!! ধনমোহান্ধ ব্যক্তিগণ দেখিয়াও দেখে না; যদি 

তাঁহাদের জ্ঞাননোত্র উন্মীলিত হয়, যদি তাহার! নিজ বিষয় 

ভাবিয়! দেখে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের মঙ্গল 
হয় 1 এই কথ! বলিতে বলিতে মহষি কপিলের ক্রোধ- 

বেগ বদ্ধিত হইয়। উঠিল, তাহার নয়ন হইতে অনল নির্গত 

হইল ; সেই অগ্নি ক্ষণকাঁলমধ্যে সগর রাজার পুক্রগণকে 
ভন্মসাৎ করিয়া ফেলিল ! সেই ভয়াবহ লোচনাগ্রি দর্শনে 
পাতাঁলবাসিগণ অকাল প্রলয় মনে করিয়া আর্তরবে 

চীৎকার করিতে লাগিল এবং নাঁগ ও রাক্ষসগণ তাহার 

প্রচণ্ড তাপে তাপিত হইয়! শান্তিলাভার্থ সাগরসলিলে 

প্রবেশ করিল! অহো! অক্রোধন ব্যক্তিদিগের কোপ 

নিতান্ত দুঃসহ । 
ছে মুনীন্দ্রকুল ! তৎকালে মহধি নারদ মহীপতি 

সগরের সেই মহাষজ্ঞে সমাগত হইয়া! তাহার হতভাশ্য 
পুজ্রগণের ভাগ্যরভান্ত যথাবৎ জ্ঞাপন করিলেন। নিগ্র- 
হানুগ্রহসমর্থ সর্বববিৎ রাজ1 শগর তৎসমস্ত বৃতান্ত শ্রবণে 

অতিশয় হর্ষিত হইয়। বলিলেন, “ছুরাঁচারগণ দৈবের নিকট 
উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে.” হে বিপ্রবর্গ! মাতাই 
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হউন, জনকই হউন, ভ্রাতা অথবা নয়ই হউক, যে নিত্য 
অধর্মীচরণ করে, সেই রিপু নামে অভিহিত। স্বধর্থে 
নিরত থাকিয়াও যে ব্যক্তি কলের স্থখের পথে বাধা স্থাপন 

ক্ষরে, শাস্্রান্ুনারে সে পরম রিপু। সেরপ' লোকহস্ত। 

হর্ণতের নাশে কেহই ছুঃখিত হয় না। নরনাথ সগর 
সর্বতত্ববিৎ। তিনি জানিতেন যে, ছুরুন্তের নিধনে 

সদাচারী মহাত্ৰীগণ সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত হুইয়! থাকেন ; 

সেই জন্যই তিনি" স্বীয় ছুরাচার কুপুত্রগণের বিনাশে 
একদিনের জন্যও শৌক প্রকাশ করেন নাই। কুপুক্ 
হইলে পিতার কোন ধনে অধিকারী হয় না; সেইজন্য 
সেই মহীপাল স্বীয় অপুভ্রদিগকে যজ্ঞে অধিকারী জানিয়। 
অসমঞ্জমের পুক্র অংশুমাঁনকে পুক্রবৎ গ্রহণ করিলেন। 

অংশুমান সুধী, বাণী ও মহীবীর্যযবান। সুতরাং তিনি 

যজ্ঞাশ্ব আনয়ন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবেন জানিয়! সাঁরজ্ঞ 
সগর তাঁহাকে সেই কঠোর কার্যে নিয়োজিত করিলেন । 

অনন্তর অংশুমান সেই বিশাল বিলঘ্বারে উপনীত হই- 
যাই মুনিপুঙ্গব কপিলকে দেখিতে পাইলেন এবং অর্ধথাদি 
দ্বারা পূজ1 করিয়া পরম ভক্তিসহকারে সেই তেজোনিধি 
তপোধনকে প্রণাম করিলেন ; পরে তৎপার্থে দণ্ডায়মান 

হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নআত্রচনে বলিতে লাগিলেন, 
“হে ব্রহ্মন! আমার পিতৃব্ণগণ মোহমদে মত্ত হইয়া যে 

কুকর্ম করিয়াছে, তাহ] তাহাদিগের ছুঃশীলতা মনে করিয়! 

এক্ষণে ক্ষমা করুন। ধাঁহার। সাধুব্যক্তি, ষাঁহার। অপরকে 

সগশিক্ষা প্রদান করিয়। থাকেন, তাহারা ক্ষমাশীল ; 
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তাঁহার! ছুর্জনদিগকে দয়! করিয়। থাকেন। দেখুন চক্র 

চগ্ডালগৃহেও জ্যোত্সা সংহার করেন না। ছুরাচার 

র্যক্তিগণ যদি স্থজন সাধু মহাপুরুষের স্থখে বাধ! 
দেয়, তথাপি তিনি সকলের হিতানুষ্ঠানে বিরত হয়েছ 
না| অমরগণ শশাঙ্ককে ভোজন করিলেও শশধর তীহা- 

দিগকে পরম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। চন্দন অস্ত্রে 

বিদীর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন হইলেও যেমন কখন মনোৌমদকর 
সৌরভদানে বিরত হয় না, সেইরূপ সুজ্জন ব্যক্তি ছুষউদ্রিগের 
কর্তৃক নানাপ্রকারে অপরুত হইলেও কখন মুহুর্তের জন্য 
দয়। প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। যে সদ্গুণশালী 

মুনীশ্বরগণ শান্তিময় তপোনুষ্ঠানের দ্বারা লোকশাসনার্থ 
গৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই পুরুষোত্তম | 
হে মুনে! হে ব্রহ্মন্! হে ব্রন্মঘূর্তে ! ব্রহ্মধ্যানপর ব্রহ্মণ্য- 

দেব £! আপনাকে নমস্কার |” 
_ অংশমানের এই ভক্তিপূর্ণ স্তব শ্রবণ করিয়! হি 
কপিল আনন্দিত হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সাদরে 

বলিলেন “বৎস ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি ; 
এক্ষণে তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর।৮ মুনীক্দ্রের 

এই-আনন্দকর আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণে অংওমান তাহার 
চরণতলে প্রণত হইয়! আনন্দাশ্র্জলে তদীয় পদঘ্ধয় বিধৌত 
করিলেন এবং বিনীত প্রার্থনানহকারে বলিলেন, “ভগবন্! 
যদি দাঁসের প্রতি সম্তষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা! হইলে এই 
বর প্রদান করুন, যাহাতে আমার পিতৃপুরুষগণ ব্রহ্ধলোক 

প্রাপ্ত হয়েন।” রাজকুমারের- প্রার্থনায় সম্তষ্ট হইয়া মুনি 
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উাহাকে ন্নেহিক্ত বচনে আদর সহকারে বলিলেন “হে 

পুত্র! তোমার পৌন্র পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকে পৃথিবীতলে 
আনয়ন করিয়া সেই পাপী ও পতিত সগরসন্তানদিগকে 
উদ্ধার করিলে, তাঁহার! নিশ্চয়ই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে । 
অতএব, বস ! তোমার পিতামহের যজ্ঞোচিত এই অশ্ব 

গ্রহণ করিয়। স্বদেশে প্রতিগত হও, এবং ধর্্মপরায়ণ হইয়! 
নিত্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাক ; তোমার মঙ্গল 
হইবে |” | ৃ 

পরমকারুণিক পরতত্বচ্জ মহর্ধি কপিলের এই উপদেশ 

শিরোধার্য্য করিয়া অংশুমান তাঁহার চরণতলে প্রণত 

হইলেন এবং পিতামহের যজ্ীয় তুরঙ্গ গ্রহণ করিয়! সত্বর 
রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন । অনন্তর তিনি মহীপতি 
সগরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত 

নিবেদন করিলেন। হে মুনিবর্গ! এই অংশুমান হইতে 
দিলীপ জন্মগ্রহণ করেন; দ্রিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই 
ভগীরথই লোকপাবনী স্থরধুনীকে মহীতলে আনয়ন করিয়া 

পিতৃলোকের উদ্ধার সাধন কবিয়াছিলেন। হে সভমগণ ! 
ভগীরথের পবিভ্রকুলে স্থদাস নামে এক মহাবলী রাজকুমার 

জন্মগ্রহণ করেন ; তাহার পুজ মিত্রপহ ভ্রিলোকে বিখ্যাত ; 

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শাঁপে সেই সৌদাস মিত্রসহ রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত 
হয়েন; পরিশেষে গঙ্গার সলিলাভিষেকে মুক্তি লাভ 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
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মিত্রসচের উপাধ্যান। 

পুরাণতত্ববিৎ সুতের নিকট এই বিচিত্র বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক মুনিগণ পরম কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “হে মুনিসভম ! কি দোষে সৌদাঁ রাজা মহবি 
বশিষ্ঠের ক্রোধানলে পতিত হইয়া তাহার শাঁপে রাক্ষসত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা শ্বরসরিৎ 
বিষুপদ্বীর জলবিন্দুষ্পর্শে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 
আদ্যোপান্ত যথাবৎ আমাদিগের নিকট কীর্তন করিয়। 
আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন|» 

অনন্তর স্থধিশ্রেষ্ঠ সূত পৌদাঁসের বৃত্ান্ত কীর্তন করিতে 
আরম্ত করিলেন ;--হে খধিমণ্ুল ! স্থদাসের পুক্র মিত্রসহ 
সর্ববধন্মে শিক্ষা লাভ করিয়! সুচি, সর্বজ্ঞ ও গুণবান হুইয়া- 
ছিলেন। সপ্তসাগরান্বরা এই সদ্বীপা বন্ধন্ধরাকে মহীপতি 
সগর যেমন ধর্ধের অবিরোধে রক্ষা করিয়াছিলেন; সৌদাসও 
সেইরূপ প্রকৃত ধর্রমার্গ অনুসরণপূর্ববক পুকত্রপৌন্রে পরি- 
বেষিত এবং সকল এই্বর্যে স্বশোভিত হইয়া ত্রিংশৎ সহজ 
ব্সর .পরমন্থখে পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। একদা 
স্বগয়াভিলাষ তাহার মনোমধ্যে উদিত হুওয়াতে তিনি বিশ্বস্ত 
সচিবগণে সমাঁবৃত হইয়া সেই বাসনার চরিতার্থতা সাধন 
করিবার নিমিত্ত গভীর বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিন 
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বৎসর ধরিয়। স্বগয়া চলিতে লাগিল। রাজ। সদলে বন 

হইতে বনান্তরে মগের অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে 
একদ। মধ্যাহু দিবাকরের প্রচণ্ড তাপে তাঁপিত ও পিপাসিত 

"হইয়। দিবা দ্বিপ্রহরকালে পুণ্যতোয়। নর্দার তীরে উপ- 

স্থিত হইলেন । তথায় স্নানাহ্বিকাদি সমস্ত কন্ম যথাঁবৎ 

সমাঁপনপূর্বধক্ষ ধথাকালে ভোজন করিয়। তিনি সেই পবিত্র 
রেবানদীর তটে মুনিগণের সহিত সতকথার আলাপনে রজনী 

যাঁপন করিলেন। অনন্তর অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উখিত 
হুইয়! প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পাদনপূর্বক সৌদাঁস মন্ত্রীগণের 
সহিত পুনর্ববার ম্বগয়াব্যাপারে মনোনিবেশ করিলেন এবং 

গ্রভীর অরণ্যমধ্যে. বিচরণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই 
মহীপতি বন হইতে অপর বনে স্বগের অন্বেষণে ভ্রমণ করি- 
তেছেন, এমন লময়ে এক কৃষ্ণসারকে দেখিতে পাইলেন ; 
অমনি ধনুগ্তণ আকর্ণ আকর্ষণপুর্বক ভ্রনতবেগে তাহার 
অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে দ্বিজকুল ! রাজ! সৌদাস সেই ম্বগের অন্বেষণে 
এতদূর তন্ময় হইলেন যে, নিজ জীবনের বিষয় একবার 
ভাবিয়া দেখিলেন না! এইরূপে তিনি অনেক দুর ভ্রমণ 
করিয়া অবশেষে সৈম্যগণের অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার 
অণুমাত্র শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই; কেবল দেই কৃষ্ণসার 
হরিণ যে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, তিনিও অধিজ্য 
শরশরাঁসন হস্তে তাহার অনুসরণে সেইদ্িকেই ধাবমান 

হইলেন। ক্রমে বনু গিরিগহন অতিক্রমপূর্ববক তিনি এক 
গুহার. সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই গহ্বরের 

১৩ 
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অভ্যন্তরে এক ব্যাদ্রদম্পতি স্ৃরতকর্ে নিরত ছিল। 

মহীপাল সৌদাসের দৃষ্টি সহসা সেই দিকে আকৃক্ট হইল; 
অমনি তিনি মগের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়৷ সেই 
শার্দুলষুগলের সম্মুখীন হইলেন এবং অব্যর্থ শরসন্ধানে: 
তাহাদের মধ্যে একটাকে নিপাতিত করিলেন। রাজার 

তীক্ষ শরসংঘাতে ভূমিতলে পতিত হইতে হুইতে ব্যান্ত্ 

ত্রিংশৎ যোঁজনব্যাণ্ড ভয়াবহ রাক্ষদদেহ ধারণ করিয়। 

ঘুগান্তমেঘের ন্যায় শ্রবণতভৈরব আর্তনাদসহকারে তৎক্ষণাৎ 
প্রাণত্যাগ করিল। তখন অপর ব্যাত্র “ইহার প্রতিশোধ 

লইব” বলিয়। দ্রুতবেগে সেইস্থল হইতে অস্তহিত হইল । 
এই অদ্ভুত ব্যাঁপার দেখিয়। রাজ! সৌদাপ বিস্মিত ও 

ভীত হইলেন এবং ম্বগয়া পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধিগ্রচিত্তে 
স্বীয় সৈম্তগণের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। অনন্তর সেই 
বনমার্গেই তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া তিনি 
মন্ত্রিদিগকে সমস্ত কথা কীর্তন করিতে করিতে নিজ রাঁজ- 
ধানীতে প্রতিনিরৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় পুরীমধ্যে প্রত্যাগমন 
পূর্বক রাজপরিচ্ছদ ও ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত হুইয়া ধর্ম্মানু- 
সারে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। রাজ! সৌদাস 
রাজ্যস্থখে সন্তৃপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই রাক্ষসের কথ! 
ভুলিতে পারিলেন না । 

এইরূপে বনুদিরদ অতীত হইলে নরপতি মিত্রসহ 
বশিষ্ঠাদি মুনীশ্বরদিগ্রকে আন্বান করিয়া পরম প্রীতিসহ- 

কারে অশ্বষেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্ররৃত হুইলেন। মেই 
যহদীয় মখেব্রজাদি দেবগণের যথ্থাবিধি আহুতি দানপুর্ববক 
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যজ্ঞ সমাপন করিয়া! ব্রহ্মাষি বশিষ্ঠ স্নীনার্থ বহির্গত হইলেন । 
ইত্যবসরে সেই রাক্ষন দারুণ প্রতিশোধ পিপাসা পরিতৃপ্ত 

, করিবার স্তযোগ পাইল । স্রতক্রিয়া সম্ভোগকালে তাহার 
পত্বীকে সংহাঁর করিয়া রাজা তাহার হৃদয়ে যে শোকানল 
জালিয়! দিয়াছেন, আজি তাহ! নির্বাণ করিবার নিমিত্ত সে 
নিদারুণ ক্রোধের সহিত তাহার পুরীমধ্যে আগমন করিল । 
ভগবান্ বশিষ্ঠ শ্ানার্থ প্রস্থান করিলে সেই কামরূপ রাক্ষস 
তাহার মূর্তি ধারণ করিয়া, রাজার সম্মুখে আগমনপূর্ববক 
বলিল, “রাজন! আমার ভোজনার্থ মাংসের আয়োজন 

করিয়া রাখ, আমি এখনই আসিতেছি।” এই বলিয়! সে 
তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং পরক্ষণেই পাঁচকের বেশ 
ধারণপূর্ববক কিয়ৎপরিমাঁণে মনুষ্যের মাংদ লইয়। পুনর্ধবার 
প্রবিষ্ট হইল। নরপতি সৌদাঁস রাক্ষসের মায়ায় এইরূপে 
প্রতারিত হইয়া সেই মাংস একখানি হিরণ্যপাত্রে ধারণ 
পূর্ববক গুরুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা! করিয়। রহিলেন। 

অনন্তর স্লানসমাপনান্তে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ প্রত্যাগত 
হইলে মহীপাল মিত্রসহ হেমপাত্রস্থ সেই মানুষমাঁংস বিনয়- 
সহকারে তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন । তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ 
অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং “একি 1” বলিয়া মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহা যে মনুুযষ্যের মাংস, তাহ 

তিনি পরম সমাঁধিবলে তখনই জানিতে পাঁরিলেন এবং 
মনে মনে চিন্তা করিলেন, “অহো। ! রাজার নিশ্চয়ই ছুঃশী- 

লতা জনিত হইয়াছে, তাই: আজি. আমাকে এই অথাদ্য 
দব্য অর্পণ করিল ।” ব্রঙ্মধির মন্তযু উদ্রিঞ্ত হইল; তিনি 
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রোষকষায়িতলোচনে নিদারুণ কর্কশন্বরে বলিলেন,_ 

“ক্ষিতীশ্বর! তুমি যেমন আমার ভোঁজনার্থ আমাকে 
অভোজ্য নরমাংস প্রদান করিলে, আমার শাপে নিশ্চয় 
ইহাই তোমার ভোজ্য হইবে । নৃমাংস রাক্ষসের খাদ্য ; 
তুমি আমাকে তাহা ভোঁজনার্থ অর্পন করিলে ! অতএব 

তুমি রাক্ষসত্ব প্রাণ্ত হও; পবদেহ তোমার ভোজ্য হইবে ।” 
এই হৃদয়বিদারক কঠোর শাপ শ্রবণে সৌদাপ নিরতিশয় 
ভীত হইয়৷ ভয়বিহ্ধল ভাবে নিবেদন করিলেন “সে কি 

গুরুদেব ! আপনিই যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন !” অতঃপর 
তিনি তদন্ত তাহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার 
নিকট সেই বিস্ময়কর বিবরণ শ্রবণ করিয়৷ মহধি বশিষ্ঠ 

পুনর্ববাঁর চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে 
জানিতে পাঁরিলেন যে, রাজ! রাক্ষদ কর্তৃক প্রতারিত 

হইয়াছেন । 
মহীপাল সৌদাসের ক্ষোভের আর সীম! রহিল না; 

বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বিনা দোষে অভিশাপ প্রদান করিলেন ; 
ইহা কি সামান্য ছুঃখের বিষয় ? গুরুর অবিবেকিত। ক্মরণ 
করিয়া তিনি দারুণ ক্রোধে মুচ্ছিত হইলেন এবং জল 
গণ্ডষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিশপ্ত করিতে উপক্রম 

করিলেন ; এমন সময়ে মহীপতির প্রিয়তমা মহিষী মদয়ন্তী 

তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়া 
বলিলেন ; “হে ক্ষত্রিয়দায়াদ ! হে রাজন! কি করিতেছ ? 

কি করিতেছ? কোপ সংহার কর। যাহা তোমার অদৃষ্টে 
ছিল, 'ভাহ ঘটিয়াছে; যাহা ভোমাঁকে ভোগ করিতে 
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হইবে, তাহা প্রাপ্ত হইলে ; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর। 
প্রাণবল্পভ ! যে মুঢ় ব্যক্তি গুরুর প্রতি কঠোর ও নিদারুণ 

বার্যু প্রয়োগ করিয়া! থাকে, সে নির্জন বনে ব্রন্রাক্ষস 
হইয়া কালযাঁপন করে। তপোনিষ, জিতেক্দ্রিয় এবং 
গুরুশুশ্রীধাপরায়ণ ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই ব্রন্মসদনে স্থান লাভ 
করিতে সক্ষম হয়েন।% র 

ভার্্যার এই সারগর্ভ বাঁক্য শ্রবণে ভূপতি কোঁপ 
পরিত্যাগ করিয়। তাঁহাকে আভিনন্দন করিলেন; কিন্তু 

তিনি স্বহস্তস্থ বারি লইয়া বিষম গোঁলযোগে পতিত 

হইলেন ; মনে মনে ভাঁবিলেন “এ জল কোথায় নিক্ষেপ 
করি ? ইহা! যাহাতে ফেলিব, তাহাইত ভল্ম হইয়া যাইবে ; 
তবে এ জল কোথায় নিক্ষেপ করি ৮” এইরূপ চিন্তা 
করিয়া অবশেষে তিনি স্বীয় চরণযুগলের উপর তাহা ক্ষেপন 

করিলেন। সেই জলম্পর্শ মাত্র ভীহার পাঁদছয় কল্ত্ব 
প্রাপ্ত হইল। সেইদিন হইতে মৌদাস রাজ! কলাষপাঁদ 
নামে জগতে প্রসিদ্ধ হইলেন। 

বুদ্ধিমতী মদয়স্তী অনেক পরিমাণে শান্ত হইলেন । কিন্ত 
তিনি স্বামীকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া! বলিলেন যে, গুরুর 

নিকট ক্ষম! প্রার্থনা! ন৷ করিলে বিপদ হইতে উদ্ধারলাঁভের 
উপায়ান্তর নাই। তাঁহার বাক্যে মতিমান কলাাষপাদের 
মনে ভয়ের উদ্দ্রেক হইল। তিনি কুলগুরুর চরণযুগল 
বন্দনা করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নআ্ বচলে ক্ষম| প্রার্থনা 
করিলেন ;__“হে ভগবন্! আমার কোন অপরাধ: নাঁই, 
আমাকে ক্ষমা! করুন |” ভূপতির এই করুণ বচন গুমিয়। 
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মহধি বশিষ্ঠ মনে মনে ছুঃখিত*« হইলেন। অগ্ পশ্চাৎ 
বিচার না করিয়া তিনি ষে ছুস্বন্্ন করিয়াছেন, তাহ! ভাবিয়। 

তাহার মনে বিষম আত্মদ্রোহিতার উদয় হইল। “অহে!! 
অবিবেকিতা এ জগতে সকল প্রকার বিপদের আম্পদ 
স্বরূপ । যাহার বিবেচনাশক্তি নাই; যে ব্যক্তি হিতাহিত 

না ভাবিয়া কেবল প্রবৃতিকআোতে ভাসমান হুইয়া কোন 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই পশু ; রাজা! বিবেক- 
হীনতী প্রযুক্ত যাহা করিয়াছেন, তাহ! তাহার উচিত হইতে 
পারে; কিন্তু আমি বিবেকবান হইয়া! এ কি মহাপাপের 
অনুষ্ঠান করিলাম ? ইহ জগতে যে ব্যক্তি বিবেক সহকারে 
কার্য করিয়া থাকে, সে যেই হউক না কেন, নিশ্চয়ই 
নিুতি লাভ করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেক- 
হীন, সে কিছুতেই সেই পরম পদ লাভ করিতে পারে না” 
মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহষি বশিষ্ঠ ভূপতি 
সৌদাসকে বলিলেন “বৎস! যাহা! হইয়াছে, তাহা আর 
ফিরিবাঁর নহে; যে শাপ দিয়াছি, তাহাঁর আর প্রতিসংহার 
নাই; আর ইহা আত্যন্তিক নহে। তোৌমাঁকে দ্বাদশ বৎসর 
মাত্র রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে হইবে। 
দ্বাদরশবর্ষ পূর্ণ হইলে গঙ্গাসলিলে অভিষিক্ত হইয়! রাক্ষলদেহ 
হইতে মুক্ত হইবে, এবং অপূর্ব বূপপম্পন্ন হইয়া এই পৃথিবী 
ভোগ করিতে পারিবে । স্ুরধুনীর পবিত্র জলে অভিষিঞ্চিত 

হইলে তুমি দিব্য জ্ঞান লাঁভ করিয়া সমস্ত পাঁপ হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবে এবং নিরন্তর নারায়ণের ভনা করিয়া অস্তে 
পরম শান্তিস্থখ প্রাপ্ত হইবে 1 
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অনম্তর ধর্মসম্পন্ন বশিষ্ঠ স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন 
করিলেন। এদিকে রাঁজ। ভয়াবহ রাক্ষলদেহ প্রাপ্ত হইয়। 
ঘোর ছুঃখের সহিত অরণ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইল। সেই" 
দিন হইতে তাহার উৎকট ক্ষুৎপিপাসার উদয় হইতে 

লাগিল; নিরন্তর ক্রোধানল হৃদয়ে প্রজ্লিত হুইয়! রহিল ; 
সে দারুণ ক্ষুধা ও পিপাপায় নিপীড়িত হইয়া করাল 

বেশে উন্মন্তব বিজন বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে 

লাগিল। বরাহ শশকাঁদি বিবিধ জন্তু, মনুষ্য, সরীত্যপ, 

বিহঙ্গম ও প্রবঙ্গ প্রভৃতি যাহ! কিছু তাহার সম্মুখে পতিত 

হইল, রাঁক্ষপভাবাপন্ন লৌদাস তৎনমস্তই প্রমন্তবৎ গ্রাস 
করিতে লাগিল । হে বিপ্রকুল ! তাহার সেই রাক্ষসিক অনু- 
ষ্ঠানে ভূমিতল শোণিতদিপ্ধ বহুবিধ অস্থিজালে এবং ভীমদর্শন 
প্রেতরূপ পীত ও রক্তবর্ণ অসংখ্য শবদেহে আচ্ছন্ন হইয়! 
ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এইরূপে অদ্দ বৎসরের মধ্যে শত 

যোজন পরিমিত বিস্তুত ভূভাগকে অতিশয় দূষিত করিয়! 
রাক্ষন পুনর্ববার বন হইতে বহির্গত হইল। লোকালয়ে 
পতিত হইয়াঁও সে অবিরত নরমাংন ভোঁজন করিতে করিতে 
দিদ্ধ, চারণ ও মুনিথণের আঁবাঁসভূমি নর্্দাতীরে উপনীত 
হুইল। সেই তরঙ্গিনীর তটভূমে বিচরণ করিতে করিতে 
সেই রাক্ষদ দেখিতে পাইল কোন মুনি পত্বীর সহিত স্থরত- 
ক্রিয়ায় আসক্ত রহিয়াছেন। শার্দংল যেমন তাড়িতবেগে 

সগশিশুকে গ্রহণ করে, রাক্ষস ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া! দেইরূপ 
অতি বেগসহকারে সেই তপস্বীকে আক্রমণ করিল! 
তদ্দর্শনে তাঁহার পত্বী দারুণ ভয়ে বিহ্বল হুইয়। শিরোদেশে 
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অঞ্জলি ধারণ পুর্ববক কাতরবচনে বলিলেন “হে ক্ষত্রিয়- 
দাঁয়াদ ! পতিপ্রাণ! ভয়বিহ্বল! রমণীর প্রাণপতির প্রাণদান 
'করিয়। আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলেই আমার সকল 
মনোরথ সিদ্ধ হইবে । হে প্রভো ! তোমার নাম মিত্রসহ, 
তুমি পবিত্র সূর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তুমিত প্রকৃত 

রাক্ষন নহ; তবে আমাকে এবিজন বনে কেন না! রক্ষা 

করিবে ? পতিই স্ত্রীজাতির একমাত্র বন্ধু, একমাত্র গতি । 

পতিহীন হইয়া যে নাঁরী জীবন ধারণ করে, সে ম্ৃততুল্যা । 
আজি ভুমি আমার সেই পতিধন হরণ করিতে যাইতেছ! 
আমি বালিকা, এ নিদারুণ বালবৈধব্য কেমন করিয়া! 
সহ করিব? হে অরিমর্দন ! আমি পিতা জানি না; মাতা! 
জানি না; অপর কোন বন্ধু জানি না; আমার পতিই 
আমার একমাত্র পরম বন্ধু, আমার পরম জীবন। হে 
জনেশ্বর ! আপনি অখিল ধর্ম এবং যোষিৎকুলের সমস্ত 
উপায় অবগত আছেন, তবে এ হতভাগিনীকে অনাথা 

করিতে কেন উদ্যত হইয়াছেন ? রাজন! আমার আর 
বন্ধু নাই ; আমি বালাপত্যা ; এ বিজন বনে পতিহীন হইয়া 
কেমন করিয়! জীবন ধারণ করিব ? তুমি আমার পিতা, 
আমি তোমার ছুহিতা ; পতিদাঁন করিয়া আজি. তোমার 

কন্যাকে ত্রাণ কর। হে ধর্্মবিৎ! পরমতত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ 

বলিয়া থাকেন প্রাণদানাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ দান জগতে আর 
কিছুই নাই। অতএব পিতঃ! আমার প্রাণদান করুন ।৮ 
বলিতে বলিতে পতিপ্রাণ। ব্রাহ্মণপত্বী রাক্ষদের চরণতলে 

পতিত, হইলেন: এবং বাপ্পরুদ্ধকণ্ে পুনর্ববার “বলিলেন, 



নবম অধ্যায় । ১০৫. 

“আমায় পতিদান করুন, আমায় পতিদান করুন ; আমি 

আপনার ছুহিতা।” 
পতিশোকাতুরা সতীর হৃদয়বিদারক শোঁকবচনে 

রাক্ষসের কঠোর হৃদয় অণুমাত্রও বিগলিত হইল না; 
শার্দল যেমন ম্ৃগশিশুকে ভোজন করে, সেই নরপিশাচ 

সেইরূপ ব্বচ্ছন্দে সেই বিগতপ্রাণ ব্রাঙ্মণকে ভক্ষণ করিয়া 
ফেলিল! অনুনয় বিনয় ও করুণ পরিদেবন সমস্তই বিফল 

হইল দেখিয়া পতিত্রত! ত্রাহ্গণী ক্রুদ্ধ হইলেন এবং 
রাক্ষসের পূর্ব শাঁপ বিগত প্রায় দেখিয়া তাহাকে এই 
বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, “নির ! তুই যেমন আমার 
স্থরতাঁসক্ত পতিকে বলপুর্ববক সংহার করিলি, স্ত্রীস্তোগ- 

কাঁলে তুইও সেইরূপ নাশ প্রাপ্ত হইবি।” ইহাতেও 
তাহাঁর ক্রোধানল প্রশমিত না হুওয়াঁতে তিনি পুনর্ববার 
শাপ দিয়া বলিলেন “আমার পতির প্রাণসংহার করাতে 

তুই রাক্ষদই থাকিবি |” 
এই কঠোর শাপ শ্রবণে রাক্ষদ নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়! 

মুখমণ্ডল হইতে জলন্ত অনলপুঞ্জ উদগীরণ পূর্বক কঠোর 
স্বরে বলিল, “ছুষ্টে! তুই কি নিমিত্ত আমাকে ছুইটা শাপ 
প্রদান করিলি £ একমাত্র অপরাধের একটা শাপই হওয়। 
উচিত। তুই যেমন আমার একটী অপরাধে আমাকে 
দুইটা শাপ দিলি, অতএব পুভ্রসমন্থিত। হইয়া! অদ্যই তুই 
পিশাচযোনি প্রাণ্ড হইবি।” রাক্ষসের এই অভিসম্পাৎ 

উচ্চারিত হইবামাত্র ব্রাহ্ধণী তৎক্ষণাৎ পুক্রসহ পিশাচত্ব 
প্রাপ্ত হইল এবং দারুণ ক্ষুধার্ত ও ভীত হইয়া বিকটস্বরে 

১৪ 
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রোঁদন করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষম ও পিশাচী 
উভয়ে বিজনবনে চীৎকার করিতে করিতে নর্মদাতীরস্থ 

একটী বটরৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। সেই রৃক্ষোপরি 
এক রাঁক্ষম বাদ করিত। সেগুরুকে অবজ্ঞা করিয়া! তাহার 

শাপে রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাক্ষদ ও পিশাঁচীকে 

বট সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া মেই ক্রোধনস্বভাব 

ব্রন্মরাঁক্ষন জিজ্ঞাসা করিল ;_-“তোমরা আমার ন্যায় 

রূপ ধারণ করিয়া এরূপ ভীমবেশে কিজন্য আমিলে ? 

কোন্ পাঁপেই বা এ ছুর্দশাগ্রস্ত হইলে, সম্যক তাহ। 
আমার নিকট কীর্তন কর।” সৌদাঁস তাহার বাক্য 
শ্রেবণে স্বয়ং এবং সেই ব্রান্ষণী যাহা যাহা করিয়াছে 
এবং যেরূপ কার্ধ্যবশতঃ এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তৎসমস্তই যথ্াঁবৎ বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ সেই ব্রন্মরাক্ষদকে 
জিজ্ঞাসা করিল ;_-“হে ভদ্র! হে মহাঁভাগ ! তুমি কে? 

পুর্ব্বে কোন্ কর্্মবশতই বা এরূপ অবস্থায় পতিত হুইয়াছ, 
তাহার বিবরণ ওনিতে আমার বাসন জন্মিয়াছে ; ভ্রাতঃ ! 

আমাকে তোমার সখ! বলিয়। জাঁনিবে । অতএব মিত্রোচিত 

প্রণয়বশতঃ আমাকে তোমার মমস্ত বৃভান্ত প্রকাশ করিয়। 

বলা কর্তব্য । মিত্রকে যে নরাধম বঞ্চনা করে, মে মহা- 

পাপী; সেই কঠোর পাপের ফল সেই দুরাচার কোটিষুগ 
ধরিয়৷ ভোগ করিয়া থাঁকে | মিত্রদর্শনে মানবের সমস্ত 
£খ অপগত হয়; তজ্জন্ স্থবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেরই মিত্রকে 

কখনও ঘঞ্চন। করা উচিত নহে । কি ব্যাধিত, কি দরিদ্র, 

কি বঞ্চিত, কি অতি ছুঃখিত যে কোন অবস্থার যে কোন 
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লোঁক হউক না কেন, মিত্রকে দেখিবা মাত্র সকল ছুঃখ 
ভুলিয়৷ যাঁয়।” 

হে সন্তমগণ ! কল্াষপাদের এই বাক্য শ্রবণে পরম 
প্রীতি লাভ করিয়৷ বটস্থ ব্রন্মরাক্ষদ, এই কা. 'কটী ধর্মবাক্য 
বলিতে আরম্ভ করিলেন ;,_-“হে মহীভাগ ! আমার নাম 

মোমদত্ত ;মগধদেশ আমার জন্মভূমি । পুর্ধবে আমি 
বেদজ্ঞ ও ধন্মপরায়ণ ত্রাঙ্ষণ ছিলাম । বিদ্যা, বয়স ও 

ধনে প্রমত্ত হইয়। গুরুকে অবজ্ঞ! করাতে আমি ঈদৃশী দশা 
প্রাপ্ত হইয়াছি। মিত্র! এ যন্ত্রণাময় জীবনে আমি 
কিছুমাত্রই স্থখ পাই না; নিরাহারে অতি ছুঃখে কালষাপন 
করিতেছি । শত সহত্র বিপ্রকে ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি 

নিরন্তর ক্ষধানলে নিপীড়িত হইতেছি ; এ দারুণ জঠরানল 

কিছুতেই নির্বাপিত হয় না; বিকট তৃষ! কিছুতেই প্রশমিত 
হয় না। নিত্য মাংস ভোজন পূর্বক জগতের ত্রাস 
উৎপাদন করিয়া বিষম মনস্তাপে দ্িনযামিনী ব্যথিত 

হইতেছি। অহো! গুরুর প্রতি অবজ্ঞ। করিলে মানব- 

দিগকে রাক্ষলত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। আমি তীহ্ার বিষময় 

ফল বিলক্ষণ ভোগ করিতেছি” 
অতঃপর কল্াধপাদ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, “সথে ! 

শাস্্রানুমারে কাহাকে গুরু বলা যায়? তুমিই ব! 
পূর্ব্বে কাহাকে অবজ্ঞ। করিয়া এই দুর্দশা প্রাপ্ত 
হইয়াছ, তাহ! জানিবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতুহল 
জন্মিয়াছে; মিত্র! এক্ষণে আমার সেই, কৌতুহল নিবারণ 
কর । টু 
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মিত্রের পরম আগ্রহ দর্শনে সোমদত্ত পুনর্ধবার বলিতে 
আরম্ভ করিল,_-“মিত্র ! গুরু অনেক প্রকার আছেন। 

তাহারা সকলেই পুজনীয় ও সম্মীনার্ই। তাহাদের বিবরণ 
আমি ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর)' 

পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মাতুল ও শ্বশুর ; তদ্যতীত, ধাহার 
বেদশান্ত্রাদির অর্থসমুহ অপরের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া 

থাকেন, অথব যাহারা বেদ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ; 

ধর্মশাস্্রকথনে ধাহাদের জীবন যাপিত হয় ; ফাহার। মন্ত্র 

ও বেদবাক্যসমূহের সংশয় ছেদন করিয়া থাকেন; যিনি 

ব্রতকথ। কীর্তন করেন, যিনি ভয়ব্রাতী, অন্নদাতা, বা 
উপনেতা; অথব। ধিনি অকন্ম হইতে নিবর্তিত করেন; 

ইহারা সকলেই শাস্্মতে গুরু | এতঘ্যতীত আরও অনেকে 
গুরু নামের যোগ্য ; তাহাদের সকলের মধ্যে কয়েকটীর 

বিবরণ কেবল তোমার নিকট কীর্ভন করিলাম” 
কল্াষপাঁদ পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিল)--“সখে ! তুমিত 

অনেক প্রকার গুরুর কথা বলিলে ; কিন্তু ইহারা কি 
সকলেই সমান পুজ্য ?”" এই প্রশ্ন শ্রবণে সন্তষ্ট হইয়! 
সোমদতভ তাহাকে “সাধু” “সাধু" বলিয়! প্রশংসা করিল 
এবং পুনর্রার বলিতে আরম্ভ করিল; “বন্ধ ! এই সকল 
সৎকথার আলাপনে নিশ্চয়ই আমাদের পরম মঙ্গল সাধিত 

হইবে। আমরা গুরুর অভিশাপে রাক্ষসভাব প্রাপ্ত 
হইয়াছি, দারুণ ক্ষুতৎপিপাপ। নিরন্তর আমাদিগকে ব্যথিত 
করিতেছে; এরূপ অবস্থায় গুরুমাহাত্ম্য কীর্তন করিলে 
আমাদের মঙ্গল হইবেই হইবে । যাহা হউক, এইমাত্র 
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আমি যে সকল গুরুর উল্লেখ করিলাম, তাহারা সকলেই 
সর্ববদ! পুজনীয় ও সম্মানার্ ;_ ইহাতে আর অণুমাত্রও 
সন্দেহ নাই। তথাপি শাস্ত্রীন্ুারে ইহাদের মধ্যে যে 

গ্রভেদ আছে, আমি তাহার সার মন্ত্র তোমার নিকট কীর্তন 

করিতেছি ;-_তুমি অবহিত মনে শ্রবণ কর। বেদাধ্যাপক, 
মন্ত্রব্যাখ্যাতা, পিতা এবং ধর্মবন্তা,__ইহাার। বিশেষ গুরু 
বলিয়া পরিগণিত । সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাদের মধ্যে 
আবার ফাঁহাকে পরম গুরুরূপে নির্দেশ করেন, তাহারও 

বিবরণ আমি বলিতেছি £__ 

“হে সখে! সংসার-পাশচ্ছেদনের প্রধানতম উপায় 
ধর্মকথাপূর্ণ পবিত্র পুরাঁণাবলি যিনি কীর্তন করেন; 
ধন্মলাভের প্রকৃৰ্ট উপায় দেবপুজাষোগ্য কর্মীবলি এবং 
দেবতা পুজার ফল যিনি বর্ণন করেন; শাস্ত্রানুসারে 
তিনিই পরম গুরু |. মিত্র! দেবতা ও মুনিগণ বলেন যে, 
পুরাণাঁবলি বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রের সারভূত ; যিনি সেই সর্ব 
ছুঃখহর পুরাণ কীর্তন করেন, তিনিই পরম গুরু | শীস্ত- 
সমূহে লিখিত আছে যে, যিনি সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে 
উদ্যোগী হয়েন, পুরাঁণসমূহ পাঠ করা তাহার অতি কর্তব্য । 
হে মহীপতে ! বেদবিভাগকর্তা ধর্্মাত্মা কৃষদৈপায়ন পুরাণে 
সমত্ত ধর্মকথ| বর্ণন করিয়াছেন। তরকারি ইহলোকের 

স্বখসাঁধর বটে; কিন্তু পুরাণ পাঠে ইহ ও পর উভয় 
লোকেই স্বখ লাভ করিতে পারা যায়। হে ভূপ। 
ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে সবিনয়ে যে ব্যক্তি পর্ববদা অসুতময় পুরাণ 
কথা শ্রবণ করে, তাহার বুদ্ধি মার্ডজিত ও বিশুদ্ধ হইয়া 
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থাকে; ধন্মে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে; সে নারায়ণের 

প্রতি ভক্তিমান হইয়া পরম স্থখ লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
পুরাণ শ্রবণে ধর্মলাভ হয়, ধর্ম হইতে স্মন্ত পাপ বিনন্ট 
হুইয়1 যায় এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। যাহারা ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ববর্গ ফল লাভ করিতে বাসনা করে, 

তাহার অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ শ্রবণ করুক। 

“হে রাজন! লোকপাবনী গঙ্গার মনোরম পবিত্রতীরে 

আমি ব্রহ্মবাদী গৌতম মুনির নিকট সর্বব ধন্নকথা শ্রবণ 
করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং যত্বব 

করিয়া সমস্ত ধন্দ শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাঁহার উপদেশানু- 
সারে আমি সর্ব ধর্মের অনুষ্ঠঠন করিয়াছি । কিন্তু আমার 
একটা মাত্র কর্মে তৎদমস্তই বৃথা হইল; অবশেষে এই 

দীনদশায় পতিত হইতে হইল। সখে! একদা আঁমি 
পরমেশ শিবের পূজায় নিরত আছি, এমন সময়ে আমার 
গুরুদেব ভগবান গৌতম আমার বাটাতে উপস্থিত হইলেন ) 

পূজায় প্রবৃত্ত ছিলাম বলিয়৷ আমি তখন তাহাকে প্রণাম 

করিতে পারিলাম না। তিনি শান্ত ও মহাবুদ্ধিমান্; 

তথাপি আমার প্রতি ত্রুদ্ধ হইয়া! মনে করিলেন,_-“কি ! 
আমার উপদেশানুমারে ধর্ম কর্মাদি সম্পাদন করিয়া! এরূপ 

মদগর্বিবিত হইয়াছে 1” অমনি তিনি আমাকে রাক্ষসত্ব 
প্রাপ্ত হইতে শাপ প্রদান করিলেন। হেরাজন্! ইহ 
জগতে গুরু অতি পুজ্য পাত্র । জ্ঞান অথবা অজ্ঞান বশতঃ 

যে কেহ গুরুর অবজ্ঞা করে, তাহার অপত্য ও ধনসম্পত্তি 

সমন্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মহাপুরুষগণের 



অবম অধ্যায়। ১১১, 

সেবা করে, তাহার পরম মঙ্গল সাধিত হয়! হায়! 

বন্ধে! সেই পাপে আজি আমি এই ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়! 
দারুণ ক্ষুধানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। জানি না কবে 
এই শোচনীয় ছুরবস্থ। হইতে মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম 

হইব ?” 
হে বিপ্রেক্বর্গ ! রাক্ষনতাবাপন্ন কল্মাষপাঁদ ও দোম- 

দত্তের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ পবিত্র কথোপকথন 
হওয়াতে তাহাদের উভয়ের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। 

তাহাদের কথা শেষ হইয়াছে ; এমন সময়ে সেই বটবৃক্ষের 
নিকটে অমুতময় হরিনাম শ্রুত হইল। অমনি সেই 

নিশাচরদ্ধয়ের শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। তাহার! 
সাহলাদে দেখিল এক ব্রা্গণ এক কলম গঙ্গাজল স্বীয় 

ক্কন্ধে স্থাপন করিয়। মহোল্লাস সহকারে বিশ্বেশ্বর নারায়ণের 

স্তব এবং তাঁহার পবিত্র নাম কীর্তন করিতে করিতে সেই 
পথে আমিতেছেন। সেই ধান্নিক বিপ্রের নাম গর্গ; কলিঙ্গ 
দেশ তাহার জন্মভূষি। দ্বিজেন্দ্রকে নিকটে সমাগত হইতে 

দেখিয়া সেই রাক্ষসদ্ধযম ও সেই পিশাচী “আজি আমরা 
পার পাইলাম” বলিয়া স্ব স্ব যুগল হস্ত উত্তোলন পূর্বর্বক 
তাহার অভিযুখে অগ্রসর হইল্। ব্রাক্ষণ তখন হরিনাম 
কীর্তন করিতেছিলেন বলিয়া তাহার] তাঁহার নিকটে 

উপস্থিত হইতে না পারিয়া দূরে অবস্থিত রহিল এবং 
সবিনয়ে তাঁহাকে বলিল “হে মহাঁভাঁগ মহামুনে ! আপনাকে 
নমস্কার। আপনার উচ্চারিত হুরিনামের মহাত্ে 
রাক্ষনগণও দুরে অরস্থিতি করিতেছে । হেবিপ্র! আমরা 
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পূর্ব্বে কোটি কোটি বিপ্রকে ভক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু আজি 
হরিনামরূপ প্রাবরণ তোমাকে মহ! ভয় হইতে রক্ষা করিল | 
অহো! নারায়ণ অচ্যুতের কি অপার মহিমা ! দেখ, 
ভগবানের নাম ম্মরণমাত্র সন্ুখীন্ রাক্ষসগণও পরম শাস্তি 
লাভ করিল! হে মহাত্মন্! তুমি সর্ববপ্রকাঁরে রাগাদি 

রহিত ও কৃপাশীল ; অতএব গঙ্গাজলাভিষেকে আমাদিগকে 

মহাপাতক হইতে উদ্ধার কর। হে দ্বিজ! পরমতত্তববিৎ 
বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, যিনি নিরন্তর হরিসেবায় নিরত 
থাকিয়! আপনার উদ্ধার সাধনে সক্ষম হয়েন, তিনি সর্বব 

জগৎকে উদ্ধার করিয়া থাকেন । হরিনাম পাঁপনাঁশন ;_ 

ইহা এই ঘোর সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র 
উপায়। পণ্ডিতগণ আত্মমুক্তি কিরূপে লাভ করিয়! 

থাকেন ? উড্ভূপে করিয়া সাগর পার হইতে গেলেই জল- 

মধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়। সেইরূপ গুঢপুণ্য ব্যক্তিগণ 
অপর ব্যক্তিকে এই অপার ভবসাগর হুইতে কি রূপে পার 
করিতে সক্ষম হইবেন? তীহাঁর] যদ্যপি আঁপনাদিগের 
পুণ্যরাশির সাহাষ্যে অপরকে ত্রাণ না করেন, তাঁহা হইলে 
পাঁপীর উদ্ধার হয় কৈ? অহো! মহাত্মা ব্যক্তিগণের 
মহুনীয় চরিত্র হইতে সমস্ত জগৎ স্থখ লাভ করিয়া! থাকে । 

দেখুন, কলানিধির অস্বৃতময় কিরণে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব 
পরম আহ্লাদিত হয়। হে দ্বিজোতম! লোকপাঁবনী 

গঙ্গার মাহাত্য আর কি বলিব? এ ভূমণ্ডলে যত. পবিত্র 
তীর্ঘথ আছে, তৎসমস্তই গঙ্গার কণামাত্রের সমান । তুলসী- 
দলমিশ্রিত গঙ্গাজল যদি সর্ধপ পরিমাণে পিঞ্চন করা যায়, 



নবম অধ্যায় । * ১১৩, 

তাহা হইলে সপ্ততিকুল পহিত্র হইয়া থাকে । হেব্রক্গন্! 
হে মহাভাগ ! তুমি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ; পতিতোদ্ধারিণী 
ভাগীরথীর অনন্ত মাহীত্ব্য তোমার নিকট আর কত কীর্তন 
করিব? আমরা পাপী, সেই জন্যই এই ছুরবস্থ। প্রাপ্ত 
হইয়াছি। এক্ষণে গঙ্গাজল সিঞ্চনে আমাদিগকে উদ্ধার 
করুন 1৮ 

রাক্ষসদিগের মুখে স্থরধুনীর এইকূপ মাহাজ্ম্য-কীর্ভন 
শ্রবণ পূর্বক দ্বিজসত্তম গর্গ বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে 
ভাবিলেন,_-“লোকমাতা গঙ্গার প্রতি ইহাদিগেরও ঈদৃষ্টী 
তক্তি।৮ সেই ত্রাঙ্গণোত্ম পরম পণ্ডিত । তিনি জানি- 
তেন যে, যে ব্যক্তি সর্বভুতের মঙ্গলানুষ্ঠান করেন, তিনি 
পরমপদ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। রাক্ষমদিগের ছুর্দশ। দর্শনে 
তাহার দয়ার্জ হৃদয় তাহাদিগের উদ্ধারার্৫থ উতস্তক হইল। 
তিনি অচিরে তুলসীদলমিশ্রিত গঙ্গাজল লইয়া তাহাঁদিগের 

উপর পিঞ্চন করিলেন। সর্ষপোপম বিন্দুমাত্র গঙ্গাজল স্পর্শে 
তাহার! রাক্ষমভাঁব হইতেমুক্ত হইয়! দেবদেহ ধারণ করিল 

হে বুধগণ ! ব্রান্ধণ পোমদত্ত এবং সেই পুক্রবতী 
ব্রাহ্মণী কোটিপুর্য্যের স্ায় তোজোময় দেহ ধারণ পূর্ববক 
নারায়ণের স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়।| আপনাদের উদ্ধারকর্ত। 
দ্বিজোত্তম গর্গের স্ততিবাঁদ কীর্তন করিতে করিতে বিষু- 

লোক প্রাপ্ত হইল। মহীপতি কল্মাষপাদও স্বীয় রূপ 
পুনর্লাভ করিলেন; কিন্তু গুরু বশিষ্ঠের কথ! বিল্মৃত 
হওয়াতে তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, তাছার 
কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিষম চিস্তিত. হইলেন.। 

৯৫ 
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তাহাকে চিন্তাকুল ও দুঃখিত দেখিয়া ভগবতী ভারতী 
অলক্ষ্যে থাকিয়া এই কয়েকটা সারগর্ভ বাক্য বলিলেন ;-- 

“হে রাজন্! হে মহাভাগ ! দুঃখিত হওয়। তোমার উচিত 
নহে। স্বীয় রাজ্যে প্রতিগম্ন করিয়৷ তুমি সরে রাজ্য 

ভোগ কর। রাজ্যভোগের অবসানে তোমার মহৎ মঙ্গল 

সাধিত হইবে। হে মহীপাল! সৎকর্ম্দের অনুষ্ঠানে 
যাহাদের পাপ ক্ষয়িত হয়, যাহারা হরিভক্তিপরায়ণ, 
্ুতিমার্গগামী, সর্ববভূতে যাহাদের দয়া! আছে, যাহার! 
নিরন্তর গুরু পুজা করে, তাহার! নিশ্চয়ই বিষুণর পরম 
পদ লাভ করিতে সক্ষম হয় ।” 

নৃপশ্রেষ্ঠ কল্মাষপাদ সরম্বতীর এই ধর্্মমূল কথা শ্রবণে 
শান্তি লাভ করিয়া গুরুর বাক্য স্মরণ করিলেন। তাহার 

সকল চিন্তা দূর হইল; তিনি পরমানন্দে পুলকিত হুইলেন 

এবং বিশ্বপতি নারায়ণ, বিশ্বজননী গঙ্গা এবং সেই বিপ্রবরের 
স্তব করিয়। তাঁহাকে পূর্বববৃত্ান্ত নিবেদন করিলেন। তাহার 

পর তাহার চরণযুগল বন্দনা করিয়া বিষ্ণুর নামমাঁলা জপ 

করিতে করিতে তিনি সদ্য বারাণমীর অভিমুখে যাত্র! 
করিলেন। অনন্তর ছয় মাসের মধ্যে সেই পবিত্র পুণ্য- 
তীর্ঘে উপস্থিত হইয়া দেবদেব বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া 
পরম নির্বতি লাভ করিলেন এবং তথা হইতে 'বীয় 

রাজধানীতে উপনীত হইলেন । রাজাকে পাপ যুক্ত হইয়! 
রাজ্যে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়! মহুধি বশিষ্ঠ তাহাকে 
রাজ্যে পুনরভিষেক করিলেন। স্থীয় সিংহাসনে পুনরারো- 
হণ করিয়। মহীপতি কল্মাষপাদ পরষ স্থখে মনোমত 



দশম অধ্যায়। ১১৫ 

স্থখৈশ্বর্ধ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন এবং অন্তে পরমানন্দ 
সহকারে দেহ ত্যাগ করিয়া নিজ নির্কৃতি লাভ করিলেন । - 

, হে বিপ্রেক্দ্রবর্গ ! এক্ষণে গঙ্গা মাহাত্ম্য শ্ররণ করুন । 

তাহার সে অপার অনন্ত মহিম। ব্রহ্ম।, বিষুণ ও শিবও কীর্তন 
করিয়। শেষ করিতে পারেন ন।। অহো! যে নাম ম্মরণ 

করিবামাত্র মহাপাপী কোটি মহ[পাতক হইতে মুক্ত হইয়! 
ব্রহ্মপদন প্রাপ্ত হয়; তীহার মাহাত্ব্য কে সম্যক কীর্তন 
করিতে পারে ? 

দশম অব্যায়। 

বলিপাজার সহিত দেবগণের যুদ্ধ । 

কল্মাষপ।দ রাজার মনোহর বিবরণ এবং লোকপাবনী 

ভাগীরথীর অসীম মাহাত্ব্য শ্রবণ পূর্বক মুনিগণ পরম 
পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া সৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন “হে 
মহাভাগ ! বিষুপাদার্ঘ্যসম্ভত! যে স্থরলরিৎ মুনিগণ কর্তৃক 
গঙ্গা নামে কীন্তিত হইয়া! থাকেন; তাহার বিবরণ আমা- 
দিগের নিকট বর্ণণ করুন| . 

অনস্তর পুরাণতত্ববিৎ সুত পুনর্ধ্বার নাতি আর্ত 
করিলেন)--“হে বিষুধ্যানপরায়ণ খধিকুল ! অদ্য আপনারা 



১১৬ নারদীয় পুরাণ । 

আমাকে যে কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহ। অতি পুণ্যপ্রদ ৷ 

মহাত্ম। নারদ সনৎকুমীরের নিকট এই বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া- 

ছিলেন । এ উপাখ্যান অতি মনোরম । ইহা শ্রবপ ব৷ বর্ণন 
করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়৷ অপবর্গ ফললাভ করিতে 
পারা যায়। হে দ্বিজবর্গ! ভগবান্ কশ্যপ ইন্দ্রাদি দেবগণের 

জনক ছিলেন। তাঁহার ছুই ভাধ্যা._দিতি প অদিতি। 

ইহারা উভয়েই দক্ষের কন্যা । অদিতি হইতে দেবকুল 

এবং দিতি হইতে দৈত্যগণ সন্ভুত হয়েন। স্তর ও অগ্তরবৃদ্দ 

পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছ/র় নিরন্তর উদ্বিগ্ন থাকিত। স্থর- 

গণ স্বর্গবানী; দৈত্যগণের একান্ত ইচ্ছ। তাহাদিগকে পরাস্ত 

করিয়া ম্বর্গপুরী অধিকার করে । যাহা হউক, অনেক দিন 

অতীত হইলে বিষ্ভক্ত প্রহ্নাদের পৌজ্র বৈরোচন বলি 

পিতৃসিংহাঘনে অভিষিক্ত হয়েন। হে বিপ্রবর্গ ! রাক্ষসেন্দ্ 

রাজ বলি অসীম বলবান্; স্বীয় প্রচণ্ড বল ও বিক্রমের 

সাহায্যে পৃথিবী জয় করিয়া তিনি স্বর্গ অধিকার করিতে মনস্ত 

করিলেন এবং ভয়াবহ যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

হে মুনীন্দ্রগণ ! দৈত্যেন্্র বলির চত্ুরঙ্গিনী সেনার কথা 
আর কি বলিব ? তাহার অযুত গজ, কোটা তুরঙ্গ, লক্ষ 

রথ; এবং প্রতি গজে পঞ্চশত পদাতি। তাহার কোটি 
অমাত্য ; তন্মধ্যে দুইজন প্রধান ছিল। তাহাদের এক- 

জনের নাম কুস্তাণ্ড; অপর ব্যক্তি কুপকর্ণ নামে প্রসিদ্ধ। 
তদ্যতীত তাহার একশত পুজ্র ;__মহ'বলপরাক্রান্ত বাণ 
তাহাদিগের সর্ধজ্যেষ্ঠ। এই বাণের বিক্রম ভ্রিলোকে 
বিখ্যাত। | | 



দশাম অধ্যায়। ১৪৭ 

হে বিপ্রকুল ! অতঃপর মহাবলী বলিরাজ। স্ত্ররগণকে 

জয় করিবার অভিলাষে বিরাট অনীকিনী সজ্জিত করিয়। 

স্বীয় পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। তদীয় সেনাচযু 
হইতে অপংখ্য পতাকা ও আতপত্র উদ্যত হইয়া শুন্যে 
অপুর্ব শোভা প্রকাশ করিল। সেই সমস্ত ধ্বজা বায়ুভরে : 
ইতস্ততঃ আন্দোলিত হওয়।তে বোধ হইতে লাগিল যেন 

হ্ববিশাল গগননাগরের অনন্ত অন্বুরাশি তরঙ্গাকাঁরে ধাবিত 
হইতেছে, অথবা দিগন্তব্যাপ্ত, জলদক্রোড়ে অসংখ্য বিদ্যুৎ 

ক্রীড়া করিতেছে! হে খধিগণ! দৈত্যেক্্র বলি সেই 
বিশাল লেনাদল সহ অমরাবতী নগরে উপস্থিত হইয়। 

সেই দেবপুরীকে অবরোধ করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্রাদি 
দেবগণ বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়। যুদ্ধার্থ সেই নগর 
হইতে বহির্গত হইলেন । 

অনন্তর দেবদৈত্যে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় 
পক্ষের সৈম্তগণকে রণাভিনয়ে উন্মাদিত করিয়। ডিগ্তি্ 

সমূহ প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল । 

রাক্ষগণ দেবতাদিগের প্রতি স্ততীক্ষ শরজাল বিক্ষেপ 

করিতে আরম্ত করিল); অমরগণও “অন্তরকে বধ কর! 

বিদীর্ণ কর! ভিন্ন কর!” প্রভৃতি উন্মত্ত রণরবের সহিত 

দৈত্যপেনার উপর অনর্গল অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

স্থরগণের শ্রবণভৈরব দুন্ুভিরব, রাক্ষপগণের সিংহনাদ, 

রথসমূহের ফী্ুকুর শব্দ, তুরঙ্গের হ্রেষারব, গজের বৃংহিত 

ধ্বনি এবং শরাদন সমুহের বিকট টঙ্কার নিম্নে ত্রিলৌক 
আলোড়িত হইল ;_উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র সমুহ হইতে 



৯১৮ নারদীয় পুরাণ । : 

ঘোর অনল উদ্ভুত হইয়া! সমস্ত জগৎকে ত্রাসিত করিল । 
সেই ভয়াবহ অক্ত্ায়ি দর্শনে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব অকালে 
প্রলয় হইল ভাবিয়া বিষম উদ্বিগ্ন হইল। ূ 

হেবিপ্রবর্গ! সেইদিন বিরাট রাক্ষপী সেনার এক 
অতুল শোভা হুইয়াছিল। তাহাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণ 
অবয়বের উপর দীপ্যমান শস্ত্রজাল উদ্যত থাকাতে বোধ 

হইতে লাগিল যেন জলদজালারৃত রজনীতে অসংখ্য 
বিছ্যুল্লতা তরঙ্ষায়িত হইতেছে । অস্থরগণ অগণ্য গিরি 
উৎপাটন করিয়! স্বরসেনার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; 

কিন্ত মঘবান মহামেঘবৎ শ্রবণভৈরব গর্জন সহকারে 
নারাচসমূহের সাহায্যে দৈত্যনিক্ষিপ্ত তৎসমস্ত শিলারাশি 

চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিলেন । যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিল) 
অস্ত্রে অস্ত্রে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। মাতঙ্গে মাত, 

রথে রথ, অশ্থে অশ্ব তাড়িত হইয়া! রণম্থল হইতে পলায়ন 
করিতে লাগিল; কেহ বা ভীষণ গদাদণ্ড ও পরিঘাস্ত্রে 

আহত হইয়া! শোণিতকর্দমে পতিত হইতে লাগিল; কোন 

কোন স্থর বিমানে আরোহণ করিয়া গগনমার্গে উৎক্রান্ত 

হইতে লাগিলেন। এইরূপে যুদ্ধ ক্রমে ভীষণতর হইয়। 
উঠিল। দেবাস্ত্র প্রশ্থারে যে সকল অস্থর রণাঙ্গনে পতিত 

হইল): তাহারা দেবভাব প্রাপ্ত হুইয়৷ দেবানীকিনীতে 
সম্মিলিত হইল, এবং ০০০ নি করিতে 

লাগিল। . 

 ঞইকূপে কা অমরগণ, কর্তৃক দারুণ আঘাতিত 
ও তাড়িত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে স্থরসেনাকে প্রহীর 
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করিতে আরম্ভ করিল। কেহ মুদগর, কেহ ভিম্দিপাল, 
কেহ কেহ পরশু তোমর, কেহ বা! পরিঘ, কেহ ছুরিকা, 

কেহ কুন্দ, কেহ চক্র, কেহ শঙ্কু, কেহ বা অশনি, কেহ 

অস্কুশ, আবার কেহ বা! লাঙ্গল; কাহার বা শক্তি, শুল, 

কুঠীর, প্টিশ, শতত্বী, পাশ, অয়োদণ্ড, অয়োমুখ দণ্ড, তীষণ 

চক্রদন্ত, ক্ষুদ্র পটিশ, ক্ষুদ্র নারাচ প্রসৃতি নানা অস্ত্র শস্ত্ 
লইয়া স্থরগণকে আঘাত করিতে লাগিল। সেইরূপ 

দেবতাঁগণও রাক্ষলদ্িগের উপর বিবিধ অশ্ব নিক্ষেপ 
কর্ধিলেন। এইরূপে সহস্র ব€সর ব্যাঁপিয়া মহ! ভয়াবহ 
যুদ্ধ হইল। সেই ভীষণ সমরে অশ্থরকুলের বল দিন দিন 
বৃদ্ধি পাওয়াতে অমরগণ পরাস্ত হইয়। স্থরলোক পরিত্যাগ 
পূর্বক ভীত ও চকিত ভাবে চারিদিকে পলায়ন করিলেন 
এবং রাক্ষস ভয়ে নিরতিশয় ভীত হুইয়া নরদেহ ধারণ পূর্বক 
পৃথিবীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ! 

মহাঁবল পরাক্রাস্ত বিষু্ভত্ত বলি এইরূপে স্বর্গপুরী 
জয় করিয়! অক্ষুপ্ণ গৌরবের সহিত ত্রিভূবন শাসন করিতে 
লাগিলেন। তিনি বিপ্রকুলের মনস্তপ্তি সাধন করিতে বড় 
ভাল বাসিতেন। সেইজন্য যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া তিনি 
বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। দৈত্যপতি বৈরোচনির 
প্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি জগতে ইন্ত্ত্ব 
ও দ্রিক্পালত্ব করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের প্রীতি 
সাধনার্থ িজকুল যে সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি- 
তেন, রাক্ষদেন্্র বলি. তৎসমন্তের টিনা করিতে 
লাগিলেন । 
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হে সন্তমগণ ! অদিতি স্বীয় পুক্রগণের এইরূপ শোচনীয় 
দুর্দশ। দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া “হায়! আমি বুথ! 
পুজ্রবতী হইয়াছি” বলিয়া শোক করিতে করিতে তপন্তার্থ 
হিমগিরিতে উপস্থিত হইলেন। শক্রের এশ্বর্্য এবং 

দৈত্যকুলের পরাজয় কামন! করিয়া তিনি সেই বিজন 
পর্বত প্রদেশে কঠোর তপশ্চরণ পূর্বক নারায়ণের ধ্যান 
করিতে লাগিলেন। কখন উপবেশন পুর্ববক, কখন 

দণ্ডায়মান হইয়া, কখন একপাদে, আবার কখনও ব। পাদা গ্র- 

মাত্রে ভর দিয়! তিনি তপম্য। করিতে লাগিলেন । তাহার 

আসনের কঠোরতার সহিত অশনের কঠোরত। বদ্ধিত 

হইতে লাগিল। প্রথমে ফলাহাঁর, পরে শীর্ণ পত্রা্দি 

ভোজন, তৎ্পরে শুদ্ধ উদক পান, তদনন্তর বায়ু সেবন; 

পরিশেষে সম্পূর্ণ নিরাহার হইয়। দেবমীত। অদিতি সচ্চিদানন্দ 
পরমাত্ৰার ধ্যানে নিরত হইলেন । এইরূপে সহত্র দিব্যাব্দ 

ধরিয়! তাহার তপ অনুষ্ঠিত হইল । তদস্তুরে রাক্ষসেন্দ্র বলি 
অদিতির এই স্থদারুণ তপোনুষ্ঠানের টা অবগত হুইয়। 

তাহার তপোভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি মায়াবী 

রাক্ষদকে তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন 1 তাহারা সকলেই 

দেবতার রূপ ধারণ করিয়। দেবমাতাকে বলিল, _“মাতঃ! 
কেন বৃথা এই কঠোর তপস্তা করিতেছেন ? ইহাতে শরীর 
ও মন উভয়ই ছুর্ববল হুইয়! থাকে । দৈত্যগণ আপনার 
তপস্যার বিষয় জানিতে পারিলে মহা 'ঘিপদ উপস্থিত 

হইবে | অতএব, জননি! শরীরশোষক এই ছুঃখপ্র 
অনুষ্ঠান ত্যাগ করুন। কঠোর কষ্টের সাহায্যে যে মকৃত 
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লীভ করা যায়, পণ্ডিতগণ তাহার প্রশংস। করেন না। 

ধাহার! ধর্্ানুষ্ঠানে তৎপর, তীহাদের স্ব স্ব শরীর সযছে 
রক্ষা! কর! কর্তব্য । যাহার। শরীরের প্রতি উপেক্ষা করে, 
তাহারা আত্মঘাতী । অতএব, শুভে ! তপ ত্যাগ করুন; 
দেখিবেন, মাতঃ ! আমাদিগকে আর ছুঃখিত করিবেন না। 

জননি ! মাতৃহীন ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃততুল্য। যাহার গৃহে 
মাতা ও প্রিয়ন্বদ] ভার্ষ্যা নাই, তাহার অরণ্যে যাঁইয়। বাঁস 

করা কর্তব্য; সে হতভাগ্যের পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই 

সমান । পশু, পক্ষী, পন্নগ ও মহীরুহগণও মাতৃহীন 

হইয়। কিছুমাত্র স্থখ সম্ভোগ করিতে পারে না। কি দরিদ্র, 
কি রোগী, কি প্রবাঁপী সকলেই স্বস্থ জননীকে দেখিব 
মাত্রই পরম স্বখ লাভ করিয়া থাকে । লোকে অন্ন, জল, 

ধন, রত্ব, অথব! প্রিয়তম! পত্বীর প্রতি বিমুখ হইতে পারে, 
কিন্তু জননীর প্রতি কেহ কিছুতেই পরাপ্মখ হয় না। 

হরিভক্তিহীন ধর্ম, সম্ভোগ বর্ড্জিত ধন এবং স্ত্রীপুভ্রহীন 

গৃহ যেমন কোঁন কন্দে আইদে না, মাতৃবিহীন মানবও 
সেইরূপ অকর্্নণ্য। অতএব, হে দেবি! এই কষ্টকর 
তপন্তা পরিহার করিয়া! আপনার ছুঃখার্ত পুত্রদিগকে 

পরিত্রাণ করুন ।১, 
মায়াময় ছদ্মবেশী দুষ্ট দৈত্যগণের এত অনুনয় বিনয় 

ও উপদেশেও দৃপ্রতিজ্ঞান্বিতা অদিতি স্বীয় সমাধি হইতে 
অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন ন|। দুরাঁচারগণ আপনাদের 
সন্কল্প বিফল হুইল দেখিয়৷ অবশেষে ঘোর ক্রোধিত হুইয়! 
উঠিল এবং নিজ মূর্তি ধারণ করিয়! দেবমাতাকে সংহার 

১৬ 
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করিতে উদ্যোগ করিল। দারুণ ক্রোধে তাহাদের নয়ন 

আরক্ত হইয়া উঠিল! কল্াস্ত মেঘসদৃশ বিকট গর্জন সহকারে 
দন্তে দম্ভ নিষ্পেষিত করিয়া ভয়াবহ দৈত্যগণ অদিতির 

প্রতি ধাবমান হইল ! তাহাদের দংগ্রীঘর্ষণে বিকট বন্ধি 
উদ্ভুত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে শত যোজন বিস্তৃত কানন দগ্ধ 
করিয়া ফেলিল ; অবশেষে সেই ছুরাচার রাক্ষগণই সেই 

অনলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল । তাহাদের মনের 
বাসনা মনেই রহিল। হে মুনিগণ! সে আগ্ন অদিতির 
নিকটেও যাইতে পাঁরিল না)_ নাঁরায়ণের ধ্যানে তন্ময় 

হইয়। থাকাতে তিনি তৎ্সমস্ত ঘটনার কিছুই জানিতে 
পারিলেন না । বিষু স্থুদর্শন চক্রে করিয়া তাহাকে সেই 

বিকট বহ্ছি হইতে রক্ষ! করিলেন । 

একাদশ অধ্যায়। 
শা ্িউিভপস্োি লিলা 

অদ্দিতির গর্ভে বামনরূপে ভগবানের জন্ম এবং ৰলিরাজার দর্প-হুরণ টি 

এই বৃত্তান্ত শ্রবণে বিস্মিত ও আশ্চর্ষ্যান্থিত হইয়া খবিগণ 

সাঁগ্রহে জিজ্ঞাস! করিলেন,_-“হে সুত! আপনার নিকট আজি 
আমর! অতি বিচিত্র বিবরণ শ্রবণ করিলাম । কি আশ্চর্য্য ! 
সেই ধিকট বহি অদিতিকে ত্যাগ করিয়া রাঁক্ষমদিগকে 

কেন দগ্ধ করিল? অদিতির অসীম পুণ্যপ্রভাবের বিষয় 
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ভাবিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্থিত হইতেছি। অতএব, হে 
মহাভাগ ! তদ্বিবরণ আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। যে 

সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ অপরকে উপদেশ দিয়! থাকের্ম, 
তাহারাই প্রকৃত লোকশিক্ষক ও পরোপকারী । 

কৌতুহলাক্রীন্ত মুনিগণের অনুরোধ রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত সধিশ্রেষ্ঠ সৃত তীহাঁদিগের প্রশ্নের উভ্তরদানে প্রবৃত 
হইলেন ;_-“হে বিপ্রগণ ! ধাঁহারা হরিভক্তি-পরীয়ণ, 
হরিধ্যানে ধাহার! সর্বদা নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের কে 
অনিষ্ট করিতে: সক্ষম ?_-ভীহাদের উদ্দেশ্ট সিদ্ধির পথে 

কে বাধ। দিতে পারে? যে ব্যক্তি হরিভক্তিপর) স্বয়ং 

নারায়ণ, ত্রক্মা ও শিব এবং দেবতা ও সিদ্ধগণ নিরম্তর 

তাহার নিকটে বিরাজ করিয়] তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে 
রক্ষা করেন । হে মহ।ভাগগণ ! শান্তচিভ ও হরিনাম-পরায়ণ 

মহাত্মাদিগের হৃদয়ে হরি অহোরাত্র বিরাজ করেন; তবে 

ধাহারা ভগবানের ধ্যানে সর্বদা নিরত থাকেন, তাহারা 

নারাঁয়ণের কত প্রীতিভাঁজন ! শিবপুজক অথব! হরিপুজক 
যেস্থানে অবস্থিতি করেন, লক্ষবী ও সমস্ত দেবতাগণ সেই 

স্থানে বিরাজ করিয়। থাকেন। বিষুপুজাসক্ত ব্যক্তির 

রাঁসস্থানে কোন বিদ্ব বাবিপদ সংঘটিত হয় না। বিশু 
পূজকের রাজদণ্ড ভয় থাকে না, তস্কর তাহার কিছুই 
করিতে পারে না, ব্যাধি তাঁহাকে আদৌ আক্রমণ করিতে 

সক্ষম হয় না; এমন কি প্রেত, পিশাচ, কুল্মাড, কুগ্রহ্, 
ডাক্ষিনী-ও রাঁক্ষসগণও তাহার স্খম্বাচ্ছন্দ্যে 'স্বল্প মাত্রও 

বাধা স্থাপন করিতে পারে না। 
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হে বিপ্রবর্গ ! ভূত, প্রেত ও বেতাল প্রসভৃতি যে সমস্ত 

দেবযোনি নিরস্তর পরপীড়নে রত, তাহারা যেস্থলে থাকে, 

সেই স্থলে সন্তক্ত যদি হরির অথবা লিঙ্গের অর্চনা 
করেন, তাহা হইলে তাহার! নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়+ 
জিতেক্দ্রিয়, সর্ববহিতসাধক ও শান্তচিত্ত বিষ্পুজকগণ 

যেস্থলে বাঁস করেন, দেবতাঁগণ সন্ত্রীক সেই পবিভ্র স্থলে 
বিরাজ করিয়া থাকেন। অহো ! ভগবন্তক্ত যোগিগণের 

মাহাজ্য্যের কথ। আর কি বলিব ? তাঁহারা নিমেষমাত্র, 

অথবা নিমেষাদ্ধকাল যে প্রদেশে অবস্থিতি করেন, তাহ! 

সর্বপ্রকার মঙ্গলের আবাসনিলয় হইয়া থাকে,_-আহা,_ 
তাহ তীর্থস্থান,_তাহ! তপোবন। পতিতপাবন হরির 

পবিব্র নাম স্মরণ মাত্র যখন সর্বছুঃখ দূর হুইয়া যায়, 
তখন যে ব্যক্তি অনাহারে, অনিদ্রাঁয়, কঠোর তপশ্চরণে 
একমাত্র তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন, তাহার ভ্রিসীমায় 
দুঃখ পদার্পণ করিতে পাঁরে না। হে যুনিগণ ! ঘেইজন্যই 

দুর্ত্তি দৈত্যগণের দ্গ্ৰানস্তূত অগ্নি হপিময়ভাবিনী দেব- 

মাতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বিষুধ্যানপর ব্যক্তিকে 

কোন বহিই স্পর্শ করিতে পারে না। 
অদিতির শ্বদারুণ তপন্তায় নারায়ণ সম্তৃষ হইয়া শঙ্ত- 

চক্রাদিশোভিত চতুর্ভজমুর্তি ধারণপূর্ববক প্রসন্নবদনে তাঁহার 

সম্মুখে আবিভরতি হইলেন এবং কশ্টাপবল্লভার দেহ পবিভ্র 
করে স্পর্শ করিয়া অমিয়ময় মুছ্হাস্ত সহকারে ধলিলেন,_- 

দদ্েবমাতঃ ! তোমার তপস্তাঁয় আরাধিত হইয়া আমি 
প্রনন্ন হইয়াছি; নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে। হে 
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ভদ্দে ! হে মহাঁভাগে ! তোমার ভয় নাই ; এক্ষণে তোমার 

যে বর অভিলাষ--প্রীর্থন। কর, আমি তাহা প্রদান 

করিব | 

দেবদেব চক্রপাঁণির মুখে এই স্তবধাময় 'সান্তবনাবাক্য 
শ্রাবণ করিয়া দেবমাতি। অদ্রিতি কৃতার্থ হইলেন এবং তাঁহাকে 
প্রণাম করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ;--হে দেব- 

দেব, সর্বব্যাপী, জনার্দন! হে গুণাত্ন্! হে নিশুণ! 

আপনাকে নমস্কার । হে লোকনাথ ! হে সর্ববজ্ঞানরূপী, 
ভক্তবসল নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার । মুনীশ্বরগণ 
ধাহার অবতার-রূপসমূহ অঙ্চনা করিয়া থাকেন, যোগী 

ও পণ্ডিতগণও ধাঁহাকে জানিতে পারেন না , যিনি অমায়ী 

হইয়াও মায়াময়, অরূপ হইয়াও বহুরূপবান্; সেই 
আদিপুরুষ, জগৎ্কারণ জগন্নাথকে নমস্কার । ধাঁহার 

দর্শন লাভ অতি দুরূহ ; ধাঁহার শ্রীচরণ দেখিতে পাইলে 
মায়াপাশ শতধা ছিন্ন হইয়া! যায়; মেই সর্বববন্দিত 

সর্ষেশ্বরকে নমস্কার । শান্তচরিত ও নিঃসঙ্গ যোগতাপস- 

দিগকে যিনি নিজ সঙ্গী করিয়া বিষ্ণলোকে স্থান প্রদান 
করিয়া থাকেন, সেই ভক্তিসঙ্গী ও সঙ্গবর্জিজিত করুণার্ণব 
পরমেশ্বরকে নমস্কার । যিনি যজ্জফলপ্রদ, সেই যজ্ঞকর্্ম- 
প্রবোধক যক্দেশ্বরকে নমস্কার । ঘোর পাপী অজামিলও 

ধাহার নামোচ্চারণ করিবামাত্র পরম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, 

সেই লোকরূপী লোৌকনাথকে নমস্কার। ব্রদ্ধাদি দ্েবগণ 
ধাঁহার মায়াপাশে যক্ত্রিত, ধাহার পরম ভাব তীহার। জানেন 

না, সেই সর্বনায়ক বিশ্বনাথকে নমক্কার। ধাহার মুখ 
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হইতে ব্রাঙ্ষণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং 
চরণ হইতে শুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে ; ষাঁহার মন হইতে 
চ্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও বহি এখং 
প্রাণ হইতে “বায়ু জন্মিয়াছেন ; যিনি খক্, যজু ও সামনপ$ 
সেই, সপ্তস্বরগতাত্মা, ষড়ঙ্গরূগী জগন্সাথকে “বার বার 
নমস্কার | হে প্রভো ! হে নারায়ণ! তুমিই ইন্দ্র, তুমিই 
পবন, তুমিই সোম ও দিবাকর, তুমিই ঈশান, তুমিই অন্তক, 
তুমিই অগ্নি, বরুণ, নিখ/তি ; তুমি দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্বব, 
কিন্নর ; তুমিই স্থাবর জঙ্গম, ভূমি ও সাগর ; তোমা ব্যতীত 
আর কিছুই নাই;__এই অখিল ব্রহ্মাও্ই তুমি ) হে দেব- 
দেব! হে জগদেকদেব ! আপনাকে নমস্কার । হে অনাথ- 
নাথ, হে শরণাগতরক্ষক ! হে জনার্দন! রাক্ষদদিগের 

অদদীনতা হইতে আমার পুক্রদিগকে ত্রাণ করুন|” 

এই মনোহর স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে দেবধাত্রী 
অদিতির হৃদয়ে ভক্তিবারি উচ্ছসিত হইয়া উঠিল ;__ 
তাহার যুগল নয়ন দিয় আনন্দাশ্র বিগলিত হইয়! তদীয় 
বক্ষঃস্থল বিধৌত করিল; তিনি নারায়ণের চরণে বার বার 
প্রণাম করিয়া কৃতীঞ্জলিপুটে ভক্তিগদগদস্বরে বলিলেন,-_ 

“হে দেবেশ! হে সর্বাদিকারণ! যদি অভাগিনীর প্রতি 

অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে এই বর দিন যেন আমার 
পুক্রগণ দৈত্যদিগকে পরাস্ত করিয়া নিক্বণ্টকে. ন্বর্গভোগ 
করিতে পারে। হে সর্বজ্ঞ, অন্তর্ধামি, জগদ্ধপ পরমেশ্বর ! 

আপনি কি না জানেন, তবে কেন, প্রভো). আমাকে ছলন। 
করিতেছেন £.দেবদেৰ !. তথাপি. আপনি, যখন 'জিজ্ঞাবা 
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করিলেন, তখন আমার.মনোবাঞ্ছা আপনার নিকট প্রকাশ 

করিয়া বলিব। নারায়ণ! আমি বৃথ। পুভ্রলাভ করিয়াছি; 

দুর্ধর্ষ রাক্ষনগণ আমার পুজ্রদিগকে পরাস্ত করিয়। ব্বর্গ সিংহাসন 

অধিকার করিয়াছে; আপনি তাহাদিগের দর্পহরণ করিয়! 

আমাঁর সন্তানদিগকে সৌভাগ্য প্রদান করুন” 
অদ্িতির এই করুণ প্রার্থনা! শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত 

হইয়া নারায়ণ পরম প্রীতি সহকারে বলিলেন ;--“দেবি ! 

তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব । 
সপত্বিতনয়েরও প্রতি মহিলাগণ যখন স্নেহ প্রকাশ করিয়া 

থাকেন, তখন ব্বপুজ্রের উপর ষে প্রগাঢ় স্নেহ হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে মহাঁভাগে ! তোমার এই 
স্তোত্র অবনীতলে যে মানবগণ পাঠ করিবে, তাঁহাদের 

সৌভাগ্য সম্পৎ, ধন সম্পত্তি এবং পুক্রপৌন্র কখনই হীনত। 
প্রাপ্ত হইবে না। আত্মজ ও অপর পুভ্রে যাহার পমান 
স্নেহ, তাহাকে কখন পুভ্রশোক ভোগ করিতে হয় না। হে 
দেবমাতঃ ! তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার পুভ্ররূপে 

জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার সকল কষ্ট দ্র করিব |”. 
নারায়ণের আনন্দপ্রদ বাক্য শ্রবণ করিয়া অদিতি 

সবিনয়ে বলিলেন,__“হে পুরুষোৌত্তম জগন্ময় গ্রভে। ! সহজ 

কোটি ব্রহ্মাণ্ড ষাহার প্রতি রোমকুপে বিরাজ করিতেছে, 
তাহাকে আমি কেমন করিয়। গর্ডে ধারণ করিব ? শ্রুতি ও 

সর্ব দ্েবভাগণও ধাঁহার মহিমা.জানিতে পারে নাই, যিনি 
অথুরও অণীয়াংন্,মহতেরওমহভর, ধাঁহাকে স্মরণ করিবা- 

মাত্র মহাপাতকী ব্যক্তি-যুক্তি লাভ করিয়া? থাকে, .মেই 
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পরাৎ্পর, পুরুষোত্তম দেবদেবকে কেমন করিয়া গপ্তে 

ধারণ করিতে পারিব %” 

- হে দ্বিজোতমগণ ! দেবদেব জনার্দম অদিতির বাক্য 

শবণে তাহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন,-_“মহাভাগে ! 

তুমি সত্য বলিয়াছ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তথাপি 
আমি এক নিগুড় তত্ব তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ 
কর। হছে শুভে! যাহারা রাঁগছ্েষবিহীন, যাহারা ভগ- 

বস্তক্ত, যাহারা অসুয়াহীন ও দম্তবর্জিত, তাহারা সতত 
আমাকে ধারণ করিতে সক্ষম | সর্ববদ1 যাহারা শিবার্চন। 

এবং আমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকে, তাহার সতত 

আমাকে বহন করিতে সক্ষম। যাহারা পতিতব্রতা, 

পতিপ্রাণা ও পতিভক্তিসমন্বিতা, অথব। যে সকল মহিলার 

মাৎসর্ধয নাই, তাহারা সতত আমাকে ধারণ. করিতে 

সক্ষম । যে ব্যক্তি পিতা! মাতার শুশ্রষ। করে, গুরুর প্রতি 

ভক্তি করে, অতিথিকে অভ্যর্থন। করে, ব্রাহ্মণকুলের হিতানু- 

ঠান করে, সে আমাকে সতত বহন করিতে সক্ষম | যাহার! 
সর্ববদ। সৎকথ। শুনিতে ভাল বাসে, যতিতপন্বীর সেবা 

শুশ্রধা করে, স্বীয় আশ্রমোচিত আঁচারানুষ্ঠানে যাহার! 
সর্ববদ। নিরত, পুণ্যতীর্থ গমনে ও সাধুব্যক্তির সহিত সদাঁলা- 

পনে যাহারা অত্যন্ত আসক্ত, সর্বভূতে যাহারা অনুগ্্হ 

প্রকাশ করিয়। থাকে, তাহার আমাকে বহন করিতে 

সক্ষম। যাহার! পরোপকার সাধনে সদ ব্যস্ত, পরদ্রব্য 

যাহার! লোট্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, এবং পরক্ত্রীর 
পক্ষে যাহার। নপুংসকের তুল্য, তাহার সতত আমাকে বহন 
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করে। যাহার! নিরন্তর তুলসীর উপাসন। এবং আমার 
নাম জপ করিয়া থাকে ; গোরক্ষণ যাহাদের পক্ষে একটী 

প্রধান নিত্যব্রত, যাহার! প্রতিগ্রহ-হীন এবং পরান্নভোজনে 
গ্বরাখ ; ক্ষুধিত ও তৃষ্চিজনকে যাহারা! অন্নজল প্রদান 

করে ; তাহারা মতত আমাকে বহন করিতে সক্ষম । . হে 

দেবি ! তুমি সাধ্ৰী, পতি প্রাণা, এবং সর্ধবসভূতের হিতানুষ্ঠান 
করিয়। থাক, তুমি আমাকে বহন করিতে পারিবে । হে 

দেবমাতঃ ! তোমার গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়। আমি সমস্ত 
অরিকুলকে সংহার ্ 

দেবদেব চক্রপাণি দেবমাঁতা অদিতিকে এইরূপ মধুর 

আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়] স্বীয় কণ্টস্থ মাল! তাঁহাকে অর্পণ 

করিলেন এবং অভয় দান করিয়া তখনই অন্তহিত হইলেন । 
দক্ষনন্দিনী দেবজননী মনে মনে সাতিশয় সম্তষ্ট হইয়। 
পরমেশ কমলাকান্তকে প্রণামপূর্ববক স্বস্থানে প্রস্থান করি- 

লেন। অচিরে তাঁহার গর্ভলক্ষণ পরিলক্ষিত হইল । তিনি 
যথাঁকালে একটী সর্বগুণসম্পন্ন সর্বাঙ্গস্থন্দর পুজসস্তান 
প্রসব করিলেন। অর্দিতির সেই নবজাঁত কুমারের অপূর্বব 
ও অলৌকিক রূপ) তাঁহার জ্যোতি সহত্র আদিত্যের 
স্যায়। অথচ অ্িপ্ধ-_শাম্ত-বয়নমনোঁহর, যেন চক্্রমগুলের 

মধ্যস্থিত। - তাহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, স্থধাকলস, দধি ও অন্ন; 
তিনি বামন; তাঁহার নয়নযুগল বিকচ কমলবৎ বিশাল ; 
তাহার পরিধানে পীতান্বর, অঙ্গে সর্বপ্রকার অলঙ্কার। 
পরম়তত্বজ্ঞ পরমধিগণ চারিদিকে কৃতাঞ্জলিপুটে তীহার 
স্ততি পাঠ করিতেছেন? মহধি কশ্টপ নারায়ণকে পুত্রন্ধপে 

ভন 
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আবিভূ্তি দেখিয়া পরমাঁনন্দে পুলকিত হইলেন এবং 
প্রণাম করিয়। যুক্তকরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ;-- 

“অখিলকারণ, অখিলপালন, দৈত্যহারী দেবদেবকে নমস্কার! 
ভক্তজনপ্রিয়, কজ্বলরঞ্জিত, কমলাকাীন্ত কেশবকে নমস্কার! 

. ছুর্জননাশক, দর্পহারী, কারণবামন, সর্বশক্তিমান নারায়ণকে 

নমক্কার'। হে শাঙ্গ-চত্র-খড়গ-গদাধর ! হে পুরুষৌত্তম, 

হে পয়োরাশি নিবাসী জনার্দন ! আপনাকে নযস্কার। 
যিনি. সূর্যযকরের ন্যায় প্রভাময়, সুর্য ও চন্দ্র ধাহার 
ছুইটী নয়ন, যিনি যজ্ঞফলপ্রদ, ধাঁঞ্খরব্ততীত কোন যজ্ঞেরই 
অনুষ্ঠান হইতে পারে নী, ৈর্তিজেরকে নমস্কার । 

যিনি ভক্তের মনোমধ্যে নিরন্তর বিরাজ করেন, ধাঁহার 

অনুগ্রহে ভ্রম বিনস্ট হইয়া! যায়, সমুদ্রমন্থনকাঁলে যিনি 
মন্দরগিরিকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, বরাহমুত্তিতে স্বীয় 
দশন সাহায্যে যিনি অনন্ত সাগর হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন ; সেই সর্ধবমঙ্গলময় পরমেশ্বরকে নমস্কার 

হে হিরণ্যাক্ষরিপো ! হে বামনরূপিন্! হে ক্ষত্রকুলাস্তক, 
রাবণদমন, নন্দনন্দন, হরে ! আপনাকে বার বার নমস্কার ।” 

মুনীন্দ্র কশ্টাপের এই স্তব শ্রবণে লোকপাবন দেবদেব 
বামন অম্বতময়- হাস্ডপহকাঁরে. তপোধনের আনন. বদ্ধিত 

করিয়া, বলিলেন,--“হে তাত, হে স্থরার্চিত! আপনার 

স্তবে- আমি সন্তৃষ্ট হইয়াছি, আপনার মঙ্গল হইবে অচিরে 
আমি আপনার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিব । . হে পিতঃ ! 
তবিষ্যতেও এইরূপ আপনাদের - পুত্রত্ব গ্রহণ : করিয়া 
আমি আপনাকে ও জননীকে পরমন্থখ প্রদান করিবু।% 
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হে মুনিগণ ! এই সময়ে দৈত্যপতি বলি কুলগুরু উশনা 
ও অপর অপর মুনীশ্বরগণে সমারৃত হইয়া মহা যজ্ঞের 

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । ব্রহ্ষবাদী মুনিগণ দৈত্যেক্দ্রের 
সেই মহদীয় মখে হবিগ্রহণার্থ লক্গষমীনারায়ণকে আহ্বান 
করিলে স্মিতহান্তে সমস্ত লোককে মোহিত করিয়! বাঁমন- 
রূপী মহাবিষু তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বলির প্রত্যক্ষী- 
ভূত হইয়া যজ্ীয় হবি ভোজন করিলেন। যে ব্যক্তি 
ভগবানের প্রতি ভক্তিমান, সে হুরুৃত্িই হউক, আর 

হবর্ত্তই হউক, জড়বুদ্ধি হউক, আর পণ্তিত হউক, ভক্ত- 
বসল হরি সর্বদা তাহার সন্গিহিত। বামনদেবকে 

আগমন করিতে দেখিয়! জ্ঞানচক্ষু খধিগণ তাহাকে নারায়ণ 

বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং কৃতীঞ্জলিপুটে ভীহার 

চরণবন্দনা করিলেন । 

হে ছ্বিজবর্গ ! খল ও ক্রুর ব্যক্তিগণ হিতাহিত বিবেচন। 

না করিয়া কার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। দৈত্যগুরু 
ভার্গব দারুণ খল; সেইজন্য তিনি স্বীয় সবার ন! ভাবিয়া 
বিষম ঈর্ষায় নিপীড়িত হইলেন এবং বলিরাজাকে বিজন 

প্রদেশে আহ্বান করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,--“হে 

দৈত্যপতে ! হে সৌম্য! তোমার শ্রীসৌতভাগ্য অপহরণ 
করিবার জন্য বিষুণ বামনরূপে অদিতির গর্তে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন ; অধুনা তিনি তোমার যজ্ধে আসিয়াছেন ১ 

অতএব, হে স্থরেশ্বর ! আমি যাহা বলি তাঁহা শুন; তুমি 

তাহাকে কিছুই দিও না--দিলে নিশ্চয়ই বিপদে পতিত 
হইবে 'হে রাঁজন্ তু মি সকল শাঙ্জে পাগ্ডিত্য লাভ 
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করিয়াছ ; স্থতরাং হিতাহিত জ্ঞান তোমার বিলক্ষণ আছে। 

আত্মবুদ্ধি-_-বিশেষতঃ গুরুবুদ্ধি নিশ্চয়ই শুভমাধিনী, কিন্তু 
পরবুদ্ধি অনিষ্টকরী, এবং স্ট্রীবুদ্ধি প্রলয়্করী। হে দৈত্যেন্দ্র ! 
যে ব্যক্তি তোমার শক্রর হিতকারী, নিশ্চয়ই তাহাকে 
ংহার করা কর্তব্য। লহায়সন্বল বিনষ্ট হইলে কোন্ 

কার্য সিদ্ধ হয়, বল £, 
গুরুর এই ক্রুরোচিত বাক্য শ্রবণে দুঃখিত হইয়। 

দৈত্যপতি বলি উত্তর করিলেন,_-“গুরুদেব ! এমন কথা 

বলিবেন না ;+ইহ। নিতান্ত ধন্মবিগর্হিত । আহা ! ভগবান্ 
বিষুঃ যদ্দি স্বয়ং আমার শ্রীসৌভাগ্য গ্রহণ করেন, তাহা! 
হইলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় আর 
কি আছে? পুণ্যাত্ব। ব্যক্তিগণ বিষুণর শ্রীতিসাধনার্থ ষজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে ভগবান্ যদি সাক্ষাৎ 
আবির্ৃতি হইয়। আহুতি স্বীকার করেন, তাহা হইলে সে 
যজ্ঞ তখনই সফল হয়; পৃথিবীতলে ইহা অপেক্ষা আর 
অধিক সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? হে গুরে।! দরিদ্র 
ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিষুণকে যাহ। কিছু অর্পণ করে, তাহ। 
সামান্য হইলেও পরম ও অক্ষয়। অহো1! পুরুষোস্তমকে 
যেকেহু পরম তক্তির সহিত স্মরণ অথব!। পুজ। করে, 
মে তখনই পবিভ্র হইয়া পরম পদ্রবী লাভ করিতে সক্ষম 
হয়। ছুর্বত্ত ব্যক্তিগণও তাঁহার নাম স্মরণ করিলে হরি 

তাহাদের সকল পাপ হরণ করেন। দেখুন, পাঁৰককে 
অনিচ্ছাবশতও- স্পর্শ করিলে অঙ্কুলি দগ্ধ হইয়া থাকে। 
অহে।। যাহার জিহ্বাগ্রে “হরি” এই পুণ্যময় অক্ষরক্ষয় 
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নিরস্তর বিরাজ করে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান্; সেই ব্যক্তি 
জনন মরণ ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়! বিষুলোকে স্থান 
প্রাপ্ত হয়। পরমতত্্ববিৎ পগ্ডিতগণ বলিয়৷ থাকেন, যে ব্যক্তি 

সর্বদা গোঁবিন্দকে ধ্যান করে, সে বিষুণভবনে গমন 

করিতে পারে। হে মহাভাগ ! হরিজ্ঞানে অগ্নি অথবা 
ব্রাঙ্মণে যে হবি প্রদত হয়, তাহাতে নারায়ণ প্রসন্ন হইয় 
থাকেন। আমি ভগবাঁন হরিরই তুষ্টিবিধানার্থ এই" মহ। 
যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহাতে যদি বিষু স্বয়ং 
আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই কৃতার্থ 
হইয়াছি।» 

হে মহ্র্ষিকূল ! পুণ্যাত্ম! দৈত্যেন্্র বলি এইরূপ বলিলে 
বামনরূপী বিষণ সেই হোমাগ্রি-প্রদীপ্ত মনোহর যজ্ঞগৃছে 
প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়। বলিরাজ! পরমানন্দে 

পুলকিত হইলেন; তাহার সর্ববাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল; তাহার 
নয়নযুগল দরিয়া! আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল; পরম 
ভক্তিসহকারে জগন্ময় বিষ্ণকে যথাবিধানে অর্থ দান 
করিয়৷ তিনি ভক্তিগদগদস্যরে বলিতে লাগিলেন “হে দেব- 

দেব নারায়ণ! অদ্য আমার জন্ম সফল, জীবন সফল। 

অদ্য আমি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইলাম । প্রভো! আপনার 

পদার্পণমাত্র আমার যজ্ঞ সফল হইল; আমার সর্বাঙ্গে 
অতিছুল্লভ অম্ৃতরস অভিসিঞ্চিত হইল ;- অনায়াসে 

মহোৎসব লাভ করিলাম । এই যে খধিগণ এই যজ্মাগারে 
উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহ্ারাও কৃতার্থ হইলেন ; ইহার 
পূর্ধবে যে সকল তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই 
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অদ্য সফল হইল। দয়াময়, দ্ীননাথ ! আমি কৃতার্থ হই- 
লাম। অতএব আপনার চরণে বার বার প্রণাম। হে 
বিভো ! আপনার আদেশেই এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি; 
আমি যে আপনার নিয়োগ পালন করিয়াছি, এই উৎসাহে 

আঁমি আনন্দিত হইতেছি। এক্ষণে কি করিব, আদেশ 
করুন ।” 

পরমভক্ত বলির বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া বামনদেব 

হাসিতে হাসিতে বলিলেন ; “হে রাজন্! আমার থাকিবার 

জন্য, ত্তরিপদ-ভূমি অর্পণ কর।” ইহাতে রলি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, প্রভো।! “আপনি রাজ্য, নগর, গ্রাম, অথবা ধন, 

কি ইচ্ছ। করেন, তাহা আমাকে আদেশ করুন|”. এই 
বাক্য শ্রবণে ছন্নরূপী বিষ্ণু আসক্স-ভ্রক্টরাঁজ্য বলির বৈরাগ্য 

উৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন ;--“ছে দৈত্যেন্্র ! 

আমি তোমাকে একটী নিগুঢ় তত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর। 
সর্বব সঙ্গহীন ব্যক্তিদিগের বিষয় বিভবে কি হইবে ? ভাবিয়| 
দেখ, আমি সর্ববভূতের অন্তর্যামী, সর্বময়; তবে, দৈত্যেন্র, 
অপর ধনে আমার কি হইবে ? হে বলে! ফধাহার! রাগদ্ধেষ- 

হীন, শাস্তচরিত ও মায়াবর্জ্জিত হইয়া নিত্যানন্দ স্বরূপ 
হইয়াছেন, অপর ধন লইয়! তাহার! কি করিবেন? ধাহারা 
আত্মনির্ব্বশেষে সকল জীবকে ভাবিয়া থাকেন, তীহাঁদের 

পক্ষে কে দাতা আছে £-কি ব1 দেয়? হে রাজন্! শাস্ত্রে 

নির্ণাত আছে যে, এই পৃথিবী ক্ষত্রিয়েরই 'বশান্ুগত!। 
ক্ত্রিয়ই রাজা; তাহারই আজ্ঞাঙ্গুদারে মানবগণ কার্য করিয়া 
পরম স্থথ লাভ করিয়া থাকে । সেই জন্য যুনিগণও আপ- 
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নাদের অর্জিত ধনের ষষ্ঠাংশও রাঁজাঁকে প্রদান করেন | 

হে দৈত্যপতে ! এই পৃথিবী ব্রান্ষণদিগকে সর্ববদ| প্রদান 
করা কর্তব্য । ভূমিদাঁন হইতে যে কি মহাপুণ্য অর্জিত হয়, 
তাহা জগতে কেহই সম্যক বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন; এক্ষণে 
আমি তাহা! তোষাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দৈত্য- 

সত্তম ! ভূমিদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । ভূমিদান 
করিয়! লোকে নির্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকে । আহি- 

তাগ্রি ত্রাঙ্গণকে বক্পমাত্রও ভূমিদান করিয়! দাতা ব্রন্মলোকে 

স্থান পাইয়া থাকে ;_-তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। যিনি 
ভূমি দান করেন, তিনি সর্ধদানের ফল লাভ করিয়া 
থাকেন, তিনি মোক্ষভাঁক ; অতএব ভূমিদানকে সর্বপাপ- 

নাঁশের হেতু বলিয়! জাঁনিবে। যে ব্যক্তি মহাপাতকী, 

অথবা নর্ববপাঁতকযুক্ত, সে যদি দশহস্ত পরিমিত ভূমিদাঁন 

করে, তাহ! হইলে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম 
হয়।. যে ব্যক্তি সৎপাত্রে ভূমিদান করিয়! থাকে, সে 

সর্ধবদধীনের ফল লাভ করে ; অতএব ভূমিদানের তুল্য দান 

ত্রিজগতে আর কিছুই নাই। 
ছে ভূমিপ! বৃত্তিহীন ও দেবপুজাসক্ত দ্বিজকে যে 

ব্যক্তি স্বপ্পমাত্রও ভূমিদান করে, সে নিশ্চয়ই বিষুণ) তাহার 
পুণ্যমাহাত্ম্য শত বর্ষ ধরিয়া কেহ বর্ণন করিতে সক্ষম হয় 
না। যে স্থল ইক্ষু গোধূম, তুলমী ও পুগবৃক্ষাদিতে 
স্ূশোভিত, সেই স্থল যে ব্যক্তি দান করেন, তিনি নিশ্চয় 
বিষুণ।: ত্বৃতিহীন বিপ্র, অথবা দরিদ্রে কুটুন্বীকে স্বল্পমাত্র 
ভূমিদ্ান করিলে বিষুণর সাযুজ্য লত করিতে পারা যায়। 
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দেবপৃজাসক্ত বিপ্রকে মহী দান করিলে ভ্রিরাত্র গঙ্গাক্নানের 
ফল লাভ হইয়া থাকে । পবিত্র গঙ্গীতীরে শত সহজ্র 

অশ্বমেধ অথবা শত রাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লোকে 
যে মহৎ ফল লাভ করিয়! থাকে, বৃত্তিহীন ও সদাচাঁররত 

বিপ্রকে খারিক! অথবা দ্রোণিকামাত্র ভূমি প্রদান করিলে 

সেই পরম ফল লাঁভ করিতে পার! যাঁয়। এই জন্য ভূমি 
দান মহাদান ও অতিদান বলিয়। প্রকীর্তিত। ইহা হইতে 

সমস্ত পাপ প্রশমিত হয় এবং অপবর্গফল অর্জ্জিত হয়। 
“হে দৈত্যকুলেশ্বর ! আমি এই বিষয়ের একটা উপা- 

খ্যান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রদ্ধা সহকারে ইহা 

শুনিলে ' ভূমিদানের ফল লাভ হইয়! থাকে । পুরাকালে 
ভদ্রমতি নামে এক বৃত্তিহীন দরিদ্র দ্বিজবর ছিলেন ; তিনি 

ব্রহ্মকল্প ও মহামুনি। তিনি পুরাণাদি সর্বব ধর্দশাস্ত্রে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার ষটপত্বী;__-তাহা- 

দের নাম শ্রুতা, সিন্ধুমতী, যশোবতী, কামিনী, মালিনী ও 

শোভা । এই ছয়টা ভার্্যার গর্ভে তাঁহার ভ্রিশত চত্বারিং- 

শু পুত্র সম্ভৃত হইয়াছিল। হে অন্থরশ্রেষ্ঠ ! ভদ্রমতি 
নির্ধন, তাহার এমন সাধ্য ছিল ন! যে, তত পুত্রের আহার 

₹যৌজন। করেন | স্ৃতরাং তাহার! সকলে নিরন্তর ক্ষুধায় 

ক্ষাতর হইয়া কালযাপন করিত। একদ! ভদ্রমতি স্বীয় 
প্রিয় পুত্র্দিগকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া এবং স্বয়ং ক্ষুৎকাঁতর 

হইয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাশ্বিলেন,_-“থিক ! 
ভাগ্যরহিত ও ধনবর্িত জন্মে ধিক! মানবকুলে জন্ম 

গ্রহণ করিয়! যর্দি ধন উপার্জন করিতে না পারিলাম, 
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সৌভাগ্যলক্ষমীর স্বপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম ন। হইলাম, 
তবে এ জন্মে ধিক! যে জীবন ধর্্মরহিত, আতিথ্যবর্জ্জিত, 

আচারহীন জথবা কেবল যাচ্ঞা-রত, তাহাতে ধিক! 
যে জীবন বন্ধুর অকৃত্রিম স্ুখালাপনে বঞ্চিত; যে জীবন 

খ্যাতিবর্জজিত, বহু পুত্র, ও পৌত্রের ভরণপোঁষণে যে জীবন 
কেবল ব্যয়িত হয়, এশ্বর্ধ্য গৌরব বে কি অমূল্য রত্ব, যে 

জীবন ত্মহা জানে না, তাহাতে ধিক! আহা দাঁরিদ্যে 
ঘোর ছুঃখের কারণ। যে হতভাগ্য দারিদ্র্যসাগরে 

নিমগ্ন, সে গুণবান্, সৌম্য, গপ্ডিত ও সৎকুলজাত হইলেও 
কখন শোভা ধারণ করিতে পারে না। তাহার পুত্র, 

পৌত্র, বান্ধব, ভ্রাতা ও শিষ্যগণ--এমন কি প্রিয়তমা 
বনিতাঁগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। চলিয়! যায়। 
ভাগ্যবান চগ্ডালও দ্বিজব পূজিত হইয়া! থাকে । হায়, 

দরিদ্র ব্যক্তি ইহ জগতে সকলের দ্বারা শবের ন্যায় 
উপেক্ষিত হয়! যে ব্যক্তি ধনবান্ ও এঁশ্বরয্যশালী, সে নিষ্ঠ,র 
হইলেও সকরুণ, গুণহীন হইলেও গুণবান্, মূর্খ হইলেও 

পণ্ডিত বলিয়া পুজিত হুইয়! থাকে ! হায়, যোহান্ধ আশা- 
মু্ধ মানব, দরিদ্রে ও অক্ষম হইয়াও আশ। ত্যাগ করিতে 
পারেনা | ' একে দরিদ্রতাই বিষম ছুঃখ, তাহার উপর 
আবার আশ। যে কি ঘোরতর দুঃখের নিদান, তাহ। বর্ণন 
করিতে পারা যাঁয় না। যাহারা আশাভিভূত, যাহাদের 

কিছুতেই তৃপ্তি ও সম্তোষ জন্মে না, তাহার! নিত্যছুঃখী, 
তাহারা কখনই হ্থখের আম্বাদন পায় না। যাহারা 
দুরাঁকাঙক্ষাঁর দাস, তাহার! সর্বলোকের নিকট অবমানিত 

১৮ 
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হয়। ইহ জগতে সম্মানই মহৎ ব্যক্তিদিগের অক্ষয় ও 
অমূল্য ধন। যে মানব বৃথা মোহ ও দুরাশার বশবর্তী হইয়। 
নেই স্বীয় ধন হইতে বঞ্চিত হয়, সে ম্ৃতবৎ কালযাঁপন 
করে। অহো! ধনের কি অপুর্ব মহিমা ! সর্বশান্ত্রজ্ঞ 
পণ্ডিতও ধনহীন হইলে মূর্খের ন্যায় নিন্দিত হইয়! থাকেন ! 

হায়, দরিদ্রে ও মহামোহ্গ্রন্ত ব্যক্তিদিগকে কে মোচন 

করিবে ? কবে দরিদ্র ও ধনীর এই ভেদভাব্ঞ্ বিদূরিত 
হইবে ? অহে।! ছুঃখ-_ছুঃখ-_ছুঃখ !_দরিজ্ত। বিষম দুঃখ! 

ইহার উপর আবার স্ত্রীপুত্রার্দির আধিক্য অধিকতর দুঃখের 
কারণ।” 

“হে দৈত্যপতে ! সর্শাস্ত্রবিৎ ভঙ্জঘমতি এইবূপ 
বিলাপ করিয়া মনে মনে আবার ভাঁবিলেন “যে ব্যক্তির 

বল্ল এশ্বধ্য, সে কিসে ধর্ম সঞ্চয় করিতে পারে ?_-দাঁন__ 

ভূমিদাঁন তাহার ধরন্্র্জনে বিশেষ সহায়ত! করে। ভূমি- 

দান সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান। ইহাতে সর্ব কামন! সিদ্ধ 
হয়, সকল ধর্ম লাভ করিতে পার! যাঁয়। মনে মনে 

এইরূপ স্থির করিয়া ধীর ও মতিমান ভদ্রমতি জ্্রীপুত্রাদি 
সমভিব্যাহারে কৌশাম্বী নামক নগরীতে গমন করিলেন। 
তথায় হবঘোষ নামে সর্বৈশ্বর্ধ্যবান্ এক বিপ্রেন্দ্র বাস করিত । 
সে ব্যক্তি ভদ্রমতির কুটুন্ব। এক্ষণে ভদ্রমতি তাহার 
নিকট গমন করিয়। পঞ্চ হস্তায়ত ভূমি যাচ্ঞা করিলেন । 
ইহাতে ধার্নিক স্ঘোষ মনে মনে সাঁতিশয় প্রীতি হুইয়! 
বলিল, 'ভদ্রমতে | আমি কৃতার্থ হইলাম; আমার জঙ্ম 
সফল হইল । তুমি যখন আমার অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া 
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আমার বাঁটীতে আগমন করিলে, তখন মদীয় বংশ নিম্পাপ 
হইল।” এই কথা বলিয়! ধর্্মতত্পর স্থঘোষ তাঁহাকে 
বিধিব অচ্না করিলেন এবং ষথাঁবৎ মন্ত্ৰোচ্চারণ পূর্বক 
তাহাকে পঞ্চহস্তপরিমিত ভূমি দান করিলেন । 

“হে দৈত্যেন্্র! পরম পুণ্যাঁত। ধীমান ভগ্রমতি সেই 
প্রাপ্ত ভূমি স্বয়ং ভোগ করিলেন না। তিনি তাহা কোন 

হরিভক্তঞ্টঞোত্রিয় কুটুন্কে দান করিলেন। ভূমিদান 
জনিত অসীম পুণ্যের প্রভাবে স্থঘোষ কোটি বংশে সমস্থিত 

হইয়া চিরানন্দময় বিষ্ুভবন প্রাপ্ত হইল। হে বলে। 
ভগ্রমতি স্বয়ং ভূমি গ্রহণ করিয়! তাহ! অপরকে দাঁন করিলেন; 

সেই জন্য তিনিও কুটুন্বযুক্ত হইয়া বিষ্ুভবনে অযুত যুগ 
স্থান প্রাপ্ত হইলেন; তাহার পর এরন্দ্রপদ লাভ করিয়। 
পঞ্চকল্প অবশ্থিতি করিলেন এবং সর্বৈশবর্ধ্যময় ভূমি প্রাপ্ত 
হইয়া মহাভাঁগ জাতিম্মররূপে সকল প্রকার হ্থখসম্পৎ ভোগ 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভোগান্তে তিনি বৃত্তিহীন 
ব্রাঙ্গণদিগকে পৃথিবী দান করিয়া বিষ্ুুর প্রলাদে পরম 
মৌক্ষ লাঁভ করিয়াছিলেন । অতএব, হে সর্ববধন্মপরায়ণ 

বলে! আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিয়া তুমি অনুত্বম 

মোঁক্ষ লাভ কর।” 

বামনরূপী ভগবানের এই কথ' শ্রবণে দৈত্যপতি 
যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া! পৃথিবী দানার্থ কুলগুরু 
ভার্গবের মন্ত্রে জলপুর্ণ কলস গ্রহণ করিলেন। সব্রব্যাপী 
সর্বজ্ঞ বিষণ জলধারাবিরোধন জানিতে পারিয়া বাম হস্তের 
কুশাগ্র তাহার দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। সেই দর্ভাগ্র 



১৪৪ নারদীয় পুরাণ। 

হইতে কোটি দূর্ষের ন্যায় প্রভান্বিত এক অমোঘ ও অতত্যুগ্র 
মহা ব্রাঙ্মাস্্র সম্ভূত হইয়া শুক্তাচার্ধ্যের চক্ষু গ্রাস করিতে 
উদ্যত হইল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে সকলে চিন্তিত 
ও ভীত হুইল। এদিকে বলিরাজা ভগবান মহাবিষ্ণুকে 
ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দান করিলেন। তখন দেখিতে 

দেখিতে বামনরূপী বিশ্বাত্মা জগন্ময় নাঁরায়ণের দেহ বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল; ক্রমে তাহ ব্রহ্মভবন পর্যযক্্ঞ বাড়িয়া 

উঠিল। ' ছুই পদে তিনি স্বর্গমর্ত আচ্ছাদন করিলেন 
এবং অপর চরণ ব্রহ্মাগুকটাহান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া 
দৈত্যেক্্র বলিকে বলিলেন “কোথায় স্থাপন করিব 

হে দ্বিজবর্গ! সেই সময়ে ভগবানের পাঁদাঙ্ুষ্ঠাগ্রে 
ব্রক্মাণ্ড ভিন্ন হওয়াতে সেই রন্ধপথে বহুধার সলিলরাশি 
উদগত হইয়! বিষুণর চরণতল ধৌত করিল এবং পরে ব্রহ্মাদি 
শ্করগণ এবং সপ্তর্ধি মগুলকে অভিষিঞ্চন করিয়া মেরুশিরে 

পতিত হইল। এই অদ্ভূত ব্যাপার অবলোকন করিয়া 
দেব, খষি ও মুনিগণ আনন্দ গদ্-গদ স্বরে নারায়ণের স্তব 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তীহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়। 
করুণীময় মহাবিষ্ণ ব্রন্মারদি দেবগণকে স্বস্ব পদে স্থাপৰ 
পূর্বক অভয় দাঁন করিলেন এবং বলিকে বন্ধন করিয়! 
রসাতলে নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যপতি সেই পাঁতাল- 
পুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

দানধেজ্দ্র বৈরোচনির এই শোচনীয় ভাগ্যবত্বাস্ত 
শ্রবণ করিয়া মুনিগণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন “হে সুত! 
রলাতল ভয়াবহ ভূজঙ্গকুলে পরিপূর্ণ, অতএব পেই সর্পনি- 
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ষেবিত ভয়ঙ্কর পাতালে মহাবিষুণ বলিরাঁজাঁর জন্য কি 
ভোজ্য নির্দেশ করিয়া! দিলেন ? 

দ্বিজগণের. এই কৌতূহল নিবারণ করিবার নিমিপ্ত 
পুরাণতত্বজ্ক রোমহ্র্ষণ পুনর্ববার বলিতে লাগিলেন “হে 
বিপ্রগণ ! মন্ত্রব্যতিরেকে অশুচি ব্যক্তি দ্বারা যে সমস্ত ঘৃত 

জাঁতবেদ! পাঁবকে প্রদত্ত হয়, এবং অপাত্রে যাহ। কিছু দাঁন 

করা যায তৎসমস্তই দৈত্যেন্্র বলির ভোজ্য । বিষ, 
এইবরূপে বলিরাজাঁকে রসাতলে স্থাপন করিয়া! দেবকুলকে 
বিষম দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিলেন । অমর ও মহ্র্ষিগণ 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! তাহার অর্চনা করিতে লাগিলেন, 
গন্ধরর্ব ও কিন্নরগণ অমুতময় স্বরে তাঁহার মহিম। কীর্তন 

করিতে আরন্ত করিলেন ।-_সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইল। এইরূপে স্থুরনর ও বিদ্যাঁধরদিগের মুখে মাহাত্ম্য 
কীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান নারায়ণ পুনর্ববার 
বামনত্ব প্রাপ্ত হইলেন। খধিকুল! লোকপাবনী গ্গ! 
এইরূপে বিষ্ণপদে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। পতিতোদ্ধা- 
রিণী স্থরধুনীর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবামাত্র লোকে 
মহাপাঁতকরাঁশি হইতে মুক্তি লাভ করে। অহো! 
ভগবতীর পৃত নৈকতের শত যোজন দুরে থাকিয়া যে 
ব্যক্তি ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে একবার “গঙ্গ। গঙ্গা” বলিয়! আহ্বান 
করে, দে সকল পাপ হইতে নিমুক্ত হইয়া বিষ্,লোকে 
স্থান প্রাপ্ত হয়। কি দেবালয়ে, কি শুন্য গৃহে যে ব্যক্তি 

অবহিত চিত্তে এই অধ্যায় পাঠ অথব1 শ্রবণ করে, সে 
সহত্র অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়, এবং ভক্তি 
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সহকারে ও নিবিষ্ট মনে যাহার! ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেয়, 
তাহার বিঝুঃ ও গঙ্গার প্রসাদে জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে 
মুক্ত হইয়। বিষুঃর চরণতলে স্থান লাভ করে। 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

দানবিধিঞ্। 

অনস্তর খষিগণ পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন,--“হে 
মহান! কাহাকে এবং কাহারই বা দান কর! কর্তব্য ? 
কিরূপ সময় দান পক্ষে প্রশস্ত এবং কাহারই ব! প্রতিগ্রহ 

করা উচিত, এক্ষণে তাহ! আমাদিগের নিকট কীর্ডন 

* শান্ত্রকারদিগের মতে দান ত্রিবিধ,-লাত্বিক) রাঙ্গল ও তামস। 

তদযথ1,-_- 

১ 

দাঁতব্যমিতি যদ্দানৎ দীয়তেইনুপকারিণে । 
দেশে কালেচ পান্রেচ তদ্দানং সাত্বিকং স্থৃতম্ ॥ 

২ 
যত্ত, প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্িশ্য বা পুনঃ 
দীয়তে চ পরিক্লি্ং তদ্দানং রাসং বিছৃঃ ॥ 

৯ 

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসতকূতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাছতম্ ॥ 

।  ভগবদগীতা।। 



দ্বাদশ অধ্যায়। ১৪৩ 

করুন।” ইহাতে পরমতত্বজ্ঞ সত পুনর্বধার বলিতে আরম্ত 
করিলেন,__“হে বিপ্রেক্দ্রবর্গ ! ব্রাহ্মণই পর্ধবর্ণের পরম 

গুরু ; তীাহাকেই দান করা কর্তব্য । ব্রাহ্গণই প্রতি গ্রহণ 

করিবে ; ইহা শাস্ত্রীয় বিধান। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনই 
দান গ্রহণ করিতে পারে না, অতএব তাহাদিগকে দান করা 

অকর্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়! যে, ব্রান্মণকুলে জন্মগ্রহণ 

করিলে সকুলেই প্রতিগ্রহপাত্র হইতে পারে, এমত নহে; 
ইহার বিশেষ নিয়ম আছে। যে ব্যক্তি দেবদ্ধেষী, পুত্রহীন, 
দান্তিক, অথবা দণ্ভাচারনিরত ; তাহাকে দান করিলে 
নিক্ষল হয়। যাহার! বেদবিদ্বেষী, দ্বিজকুলকে যাহার! 

কাহার কাহারও মতে দান চতুর্বিধ )_ নিত, নৈমিত্তিক, কাম্য ও 
বিমল। যে দান নিষ্ষাম অর্থাৎ ফলেব অনুদেশে ব্রাঙ্গণকে দেওয়। 
হয়, তাহা! নিতা; যাহা পাপশাস্তির নিমিত্ত প্রদর্ত হয়, তাহা 
নৈমিত্তিক; ধরশ্বর্যা, গৌরব, পুত্র, জয় ও ন্বর্গ প্রভৃতির কামনায় যাহ। 
অর্পিত হয়, তাহা কাম্য এবং ঈশ্বরের প্রীতিস।ধনার্থ ধণ্মপূর্ণ হ্বদয়ের সহিত 
্রহ্মবিদ্ ব্রাঙ্গণকে যাহ! কিছু দেওয়! যায়) তাহাই বিমল। এই শেষোক্ত, 
দানই শ্রেষ্ঠ দান। 

১ 

অহন্যহুনি যতকিঞ্চিদ্পিয়তেইনুপকারিণে। 
অন্ুদ্দিশ্য ফলস্তৎস্যাদ্বন্গণায় চ নিত্যকম্ ॥ 

২ 
যত্তুপাপোপশান্তার্থং দীয়তে বিদুষাং করে | 
নৈমিত্তিক তছুদ্দিষ্টং দানং সস্ভিরনুত্বম্ ॥ 

ঙ 

অপত্যবিজয়েশ্বরধযস্বর্গাথং যত প্রদীয়তে । 
দানস্তৎ কাম্যমাখ্যাতমৃষিভিরধর্মচিন্তটৈঃ ॥ 

৪ 

যদীশ্বরপ্রীণনার্থৎ ব্রন্মবিৎস্ু গ্রদীয়তে | 
চেতসা ধর্মযুক্েন দানং তদ্বিমলং শিবম্ ॥ 

কুর্খীপুরাণ | 
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ঘ্ণ। করে, অথব। যাহারা তাহাদের অনিষ্ট কামন। করিয়। 
থাঁকে ; যাঁহার। . স্বাশ্রমোচিত আচার হইতে পরি্রন্ট ; 

যাহারা পরদাররত, পরের দ্রব্যদর্শনে যাহাদের লোভ 

উদ্ড্রিক্ত হয়, এবং যাহারা নক্ষত্রপাঠক, তাহাদিগকে দন 
করিলে নিক্ষল হইয়া থাঁকে। যে ব্যক্তি অসুয়াবিষ্ট, 
কৃতত্র, মায়ামূঢ়, হিংসক অথব। শঠ; যে দ্বিজ অধাজ্য 

যজমান রক্ষা করে; নাম, বেদ, স্মৃতি অথবা ধর্ম বিক্রয় 
করিয়া জীবন ধারণ করে এবং স্বার্থ সাধনার্থ অপরের উপর 

অত্যাচার করিয়! থাকে, তাঁহাঁকে দান করিলে তাহ নিষ্ষল 
হইয়! যায়। যাহারা পাপাচারী ; স্বজনগণের নিকট 
যাহারা নিরন্তর নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট 

দাঁন গ্রহণ অথবা তাহাদিগকে কিছুই দাঁন করিতে নাই। 
যাহারা সৎকর্ম্দের অনুষ্ঠানে নিয়ত নিরত, তাহাদিগকে 
এবং শ্রোত্রিয় ও আহিতাগ্রি, বৃভিহীন অথবা! দরিদ্র কুটুন্বকে 
দান করা কর্তব্য । হে প্িপ্রবর্গ! দেবপৃজাসক্ত, সৎকথা- 
পরায়ণ,__-বিশেষতঃ দরিদ্রকে যত্ব সহকারে সর্ববদ। দান 

করা উচিত। 
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ধর্মানুষ্ঠান-বিধি 4 

মুমুক্ষ মুনিগণ গঙ্গামাহাত্য শ্রবণ করিতে উৎস্থক হুইয়। 
আগ্রহ সহকারে সৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন “হে সুত! 

মহাঁভাগ ভগীরথ কি প্রকারে পতিতপাবনী স্ত্বরধুনীকে 

অবনীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়! তাহা 

আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন $” 
তাহাদের এই পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পুণ্যাত্ম 

রোমহর্ণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদিগকে 
সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন “হে দ্বিজসত্ৃযগণ ! 

আপনাদের জ্ঞান নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, সেই জন্যই আপনারা 
এই পরম পবিত্র বিষয় শ্রবণ করিতে সমুত্হৃক হইয়াছেন । 

এই ব্বভাত্ত সমস্ত পুণ্যের আম্পদ। মহাত্সা নারদ মুনি- 
পুর্গব সনৎকুমারের নিকট এই পুণ্যময় বিবরণ কীর্তন 
করিয়াছিলেন । এবস্তাস্ত অতি মনোহর ও গুণ্যময় ; ইহা 
শ্রবণ করিলে ব্রক্গঘাতীও সকল পাপ হইতে মুক্তি লাঁত 
করিয়া পরম পধিব্র হইতে সক্ষম হয়। সগরকুলোত্তত 
পুণ্যাত্মা ভগীরথ কাহার পরামর্শক্রযে কি প্রকারে লোক- 

পাবনী গঙ্গীকে পথিবীতলে আনয়ন করিয়াছিলেন, তগসমস্ত 

বৃতাস্ত আমি আপনাদিগের নিকট কীর্তন কফরিতেছি,__ 
অবণ করুন । 

১৯ 
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হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! সাগরেয় মহারাজ ভগীরথ রাঁজপদে 
অধিষঠিত হইয়! সাগরাম্বর। সপ্তদ্বীপান্থিত। বস্ন্ধরাকে ধর্মের 
অবিরোধে শাসন করিতে লাঁগিলেন। তিনি যেরূপ 
গুণবান্, সেইরূপ রূপবান্। তিনি নিত্য সকল ধর্মের 
অনুষ্ঠান করিতেন, সু পক্ষের সমর্থনে সর্বদ! নিরত 
থাকিতেন এবং সকল ধন্ম অবগত ছিলেন | তিনি সত্যব্রত, 

মহাভাগ, বিচক্ষণ ও নিত্য যজ্ঞশীল। তিনি কন্দর্পের 
ন্যায় দ্ূপবান, স্বধাংশুর হ্যায় প্রিয়দর্শন, অচলসম ধীর এবং 

সাগরের ন্যায় গম্ভীর । তিনি সর্ববশীস্ত্রজ্ঞ ও দর্ববসম্পৎ- 
সংযুক্ত । তাহাকে দেখিলে সকলেরই আনন্দ হইত। 
তিনি আতিথেয় ও শ্াব্রতশীল ; পরাক্তান্ত, মৈত্র ও সকল 

জীবের হিতকারী। বলিতে কি তিনি সর্ববরূপগুণসম্পন্ন | 

নারায়ণের প্রতি তাহার অচল! ভক্তি; তিনি. প্রত্যহ 

যথাবিধানে ভগবানের পুক্তা করিতেন। হে মুনিগণ ! 

মহীপতি ভগ্গীরথের এই অদীম গুণনিচয়ের বিবরণ অবগত 
হইয়া স্বয়ং ধর্শরাজ একদ1 তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

আসিলেন। স্কাহাকে সমাগত দেখিয়া নরনাথ ভর্গীরথ 
পরানন্দে পুলকিত হইলেন এবং যথাবিধানে পুজা করিয়! 

উহার চরণতলে সাফ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। অতঃপর যথা- 

কালে আতিথ্য-সৎকার সম্পাদনপূর্ধ্বক ন্খাসীন ধর্মরাজের 
সম্মুখে আসন পরিগ্রহ করিয়। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নঅ 
বচমে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে সর্ববতত্বার্থকোবিদ মহাভাগ! 
আপনার পদ্দার্পণে আমি কৃতীর্ঘ হইলাম | আমি সামান্থা 

মানব, ভবাঁদৃশ মহাত্মা দেবতার উপকাঁর আর কি করিব ?” 
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ধার্শিকপ্রবর ভগীরথের এই ভদ্রোচিত বাক্য শ্রবণে 
সম্ভষট হইয়। ধর্ম অমিয়ময় হাস্য সহকারে শ্নেহসিক্ত ব্বরে 

বলিলেন ;-হে রাজন! ইহজগতে সম্পৎসৌভাগোর 
সহিত যে স্থলে কীর্তি ও নীতি একত্রে বিরাজিত থাকে, 

সেই স্ছলে সাধুব্যক্তি ও সর্ধবদেবতাগণ সর্ধদা বিরাঁজ 
করেন! বুদ! সর্ধবভূতের হিতানুষ্ঠান মাদৃশ ব্যক্তি 
দিগেরও ছুল্পভ। বাস্তবিক, তোমার চরিত্র যথার্থই 

শ্লাঘনীয় 'ও প্রশংসাযোগ্য 1৮ 

ধন্মরাজের এই উদার বাঁক্যশ্রবণে যথাবিধানে তাহার 
চরণতলে প্রণাম করিয়। ভগীরথ সবিনয়ে পুনর্বার জিজ্ঞাস! 
করিলেন,__-“হে ভগবন্! হে সর্ধ্বধর্মমজ্ঞত সমদশা স্থরেশ্বর ! 
এক্ষণে আমার একটা বিষয় জানিবার একাস্ত অভিলাষ 

হইয়াছে; কৃপা করিয়া আপনি আমার সেই অভিলাষ 
পুরণ করুন। প্রভে!! ধর্্ কি? কাহারাঁই বা প্রকৃত 
ধার্মিক ? যাতন। কয় প্রকার £? কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত 
শীস্ত বলিয়। পরিকীত্তিত হইতে পারে ! কাহারা আপনার 

সম্মাননীয় এবং কাহারাই ব। শাসনীয়? হে মহাভাগ ! 

এই সফল বৃত্তাম্ত সবিস্তারে বর্ণন করিয়৷ আমাকে চরিতার্থ 
করুন 1৮ 

এই সকল উৎকৃষ্ট প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া! পরম আহ্লাদ 
মহকারে ভগবান্ ধর্মরাজ ভগীরথকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান 
করিলেন এবং ধীর ও গম্ভীরভাবে তৎসমন্তের উত্তরদানে 

প্রবৃত্ত হইলেন ;-"হে মহাবুদ্ধে ! তোমার মতি যথার্থই 
বিষলা গু উদ্দ্বলা ; সেই জন্য তুমি এই কল পবিত্র বিষয় 
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জানিতে চাহিলে। এক্ষণে আমি ধর্ম ও অধশ্মের বিষয় 
ঘলিতেছি,_ শ্রবণ কর। হে ভূপতে ! পৃথিবীতে বহুবিধ 
ধম আছে; তৎসমস্তেরই অনুষ্ঠানে জীব পুণশ্যলোক 

লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ বিস্তর ভয়ানক 
অধন্দ ও যাতন! আছে; কোটি বসরেও সে সকলের 
বিস্তুত বিবরণ কীর্তন করিতে পারা যায় না; স্থতরাং 
ক্ষেপে বলিতেছি, নিবিষ্টচিন্তে শ্রবণ কর। বৎস! 

শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দ্বিজদিগকে বৃত্তিদান করিলে 
মহাপুণ্য অর্জিত হইয়! থাকে । দেই দ্বিজগণ যদি শাস্ত্জ্ঞ 
শ পণ্ডিত হয়েন, তাহা হইলে সেই দান অক্ষয় হয়। 
যিনি কলত্রবান্, শাস্ত্রবিৎ, অথব৷। গুণসম্পন্ন শ্রোত্রিয়কে 

বৃতিদানে স্থাপিত করেন তিনি পরম পুণ্য লাভ করিতে 
পারেন ;_তিনি মাতৃ ও পিতৃ পক্ষের দ্বিকোঁটি কুলে 
পরিবৃত হইয়া বিষু্র স্বাঁর্ূপ্য এবং পরম মোক্ষ লাভ 
করিতে সক্ষম হয়েন। হে-বাজন্! ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান 

সহ স্থাপন করিলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, তাহা! অশীম, 
অনন্ত ও অসংখ্য । লোকে ভূমির ধূলিজাল অথবা! আকা- 
শের বৃষ্টিবিন্দু গণনা করিতে পারে, কিন্ত ব্রক্ম স্থাপনের 
পুণ্য স্বয়ং বিধাতাঁও কখন গণনা করিতে পারেন না । 

“হে মহীপাল! শাস্ত্রে কথিত হয় যে, ব্রাঙ্গণ সকল 

দেবতার প্রতিমৃত্তি স্বরূপ । নেই সর্ববদেবময় ব্রাক্মণকে 
জীবন দান করিলে যে মহাপুণ্য লাভ করিতে পারা যায়, 
তাহা কে সম্যক বর্ণনা করিতে সক্ষম? যিনি বিপ্রকৃলের 

হিতানুষ্ঠান করেন, তিনি সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের,: সকল তীর্থ- 
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ন্নানের, অখিল তপশ্চরণের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। 
যে ব্যক্তি তড়াগ খনন করায় এবং যে তাহা খনন: করে, 

তাহাদের পুণ্যফল শত বর্ষ ধরিয়া বর্ণন করিতে পাধা 
যায় না। তড়াগকর্তা পঞ্চকোটি কুলে সমারূত হইয়া 
বিষ্ুরভবনে গমন পূর্ববক তথায় জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ হইতে যুক্তি 
লা করে। পথশ্রমে ক্লান্ত এবং “রৌদ্র-তাঁপে তাপিত 
হুইয়৷ পথিককুল সেই সরোবর তীরস্থ স্সিপ্ধ ছাঁয়াবিশিষ্ট 
বৃক্ষতলে উপবেশনান্তর তৃষ্ণানিবাঁরণার্থ জলপান পূর্বক 

যখন পরম শান্তি লাভ করে, তখন সেই তড়াঁগকর্তার 

নকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। আহা, চিরজীবনের মধ্যে 
যে ব্যক্তি একদিনের জন্যও পৃথিবীকে সলিলে অভিষিক্ত 
করিতে পারে, মে সকল পাপ হইতে যুক্ত হইয়! ব্রিদিব- 
ধামে শতবর্ষ স্বর্গন্থখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়। পুক্ষরিণী 

খনন করিতে যাহারা সহায়তা করে, তাহারাও মহাপুণ্য 

লাভ করিয়া! থাকে । রাজন! তড়াগ খনন করা মহাপুণ্য ; 
এমন কি যে ব্যক্তি তড়াগ গর্ভ হইতে পরার্ধমাত্র মৃত্তিকা 
খনন করিয়া তুলে, দে কোটি পাতক হইতে মুক্ত হইয়! 
পঞ্চাশ অব ত্রিদিবপুরে বাস করিতে সমর্থ হয়। 

“মহীপতে ! দেবালয় পরম পবিত্র স্থান। যে ব্যক্তি 
শিবের অথব! নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা বা নির্াণ করে, 
সে মাতৃ ও পিতৃ পক্ষের লক্ষকোটিকূলে সমন্বিত হইয়া 
কল্লব্রয় বিষুণপদে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরে সেই 
পবিজ্রতম স্থলেই নির্ববাণযুক্তি লাভ করিয়া জনন-মরণ- 
যাতনা হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকাদ্বারা, ষে-ব্যক্তি 
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দেবাঁলয় নিম্মীণ করে, সে ব্যক্তি মাতৃ ও পিতৃপক্ষের শত 

কোটিকুলে সমস্থিত হইয়! বিষুপদে তিনকল্প বিহার পূর্বক 
সেই স্থানেই পরম মোক্ষ লাভ করে; কাঁষ্ঠে মৃত্তিকাঁর 
দ্বিগুণ, ইফটকে ব্রিগুণ, শিলায় চতুগুণ, স্কটিকে দশগুণ, 
তাস্রে শতগুণ এবং স্বর্ণে কোটিগুণ পুণ্য লাভ করিতে পারা 
যায়। হে রাঁজন্! তড়াগ প্রতিষ্ঠার অর্ধ ফল কাসারে, 
কুপে তাহার একপাদ এবং কুল্যায় তাহার শতাংশ পুণ্য 

লাভ হইয়া থাকে। বৎস! দেবশুশ্রষা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে 
ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ নাই। ধনাঢ্য বক্তি পাষাণ 
দ্বারা দ্রেবনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়া যে 'পুণ্য লাভ 
করে, দরিদ্র সামান্য যৃত্তিক' দ্বারা তাঁহ। করিয়৷ সেই পুণ্য 
লাভ করিতে সক্ষম হয়। ধনবান লোকের গ্রামদান এবং 

নিধনের হস্তগ্রমাণ ভূমি দানের সমান ফল। ধনসম্পন্ন 
ব্যক্তি পুফরিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার তীরে ছায়াতরঃ 
রোপণ করিলে মহ্থাপুণ্য লাভ করিয়া থাকেন। রৌদ্রের 
প্রখরতাপে ক্লান্ত হইলে জীবগণ সেই সকল বৃক্ষের ছায়ী- 
তলে. বিরাম লাভ করিয়া যখন উদারহ্ৃদয়ে ভাহাকে 
আশীর্বাদ করিতে থাকে, তখন তীহার জন্য স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত 

হয়। ধাঁহারা আবাস, দেবগৃহ, তড়াগ অথবা কৃপ প্রতিষ্ঠা 
করেন, তাহার! নিশ্চয়ই মহাভাগ,_-এমন কি নারায়ণও 

তাহাদিগকে সর্ধবদ! পূজা করিয়! থাকেন। 
«হে নরনাথ! সর্বলোকের উপকারার্থ অথব! বেবপুজার 

নিমিত যাহারা কুহুম-কানন স্থাপন. করে, তাঁহারা: অনীম 
পুগ্যলাঁভ করিতে সক্ষম হয়')--সেই পুল্পোদ্যানে কুম্থমতরু 
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নিচয়ে যত পর্ণ ও প্রসূন জন্মে, তাহার তাবগকাল শত- 
কোটি কুলে সমন্বিত হইয়! স্বর্গের অসীম স্থখ সম্ভোগ 

করিয়া থাঁকে। যে সকল মনুষ্য তুলসী রোপণ করে, 

তাহারা মাতৃতঃ ও পিতৃতঃ সপ্তকোটি কুলে সংযুক্ত হইয়া 
নারায়ণের সম্মুখে শত কল্প বান করিতে সক্ষম হয়। 

যাহার তুলসীমুলস্থ মৃত্তিকা লইয়া! ললাঁটে উদ্ধপুণ্ড, ধারণ 
করে, সেই স্থলে তাহাদের অপর একটা নয়ন উদ্ভূত হইয়া 
থাকে। হে রাজন! তুলসীরৃক্ষে সর্ব দেবতা সর্ববক্ষণ 

বাস করেন। তুলসীমূল সর্ববদা পরিক্ষার রাঁখ। কর্তব্য | 

যে ব্যক্তি তুলসীতল হইতে যতগুলি তৃণ উৎপাটন করে, 
সে ততগুলি ব্রদ্ধহত্যাজনিত পাপ হুইতে যুক্ত হয় । যিনি 
গণ্ডুষমাত্র সলিলে তুলসীমূল সেচন করেন, তিনি ক্ষীরোদ- 
শায়ীর সহিত স্থদীর্ঘকাল বাস করিতে সমর্থ হয়েন,__যত 

দিন চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রাদি জগতে আলোক প্রদান করিবে, 

ততদিন তিনি নারায়ণের পার্খ হইতে কিছুতেই অন্তরিত 
হইবেন না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পুজার নিমিত্ত স্থকোমল 
তুলসীদল চয়ন করিয়া দেয়, সে তিনকুলে সংযুক্ত হইয়া 
বিষুভবনে স্থান প্রাণ্ত হয়। আহা ! তুলসী পরম পবিভ্রে। 

তাহাকে অথব! তাহার কাষ্ঠ কর্ণে ধারণ করিলে উপপাতক 
হইতে ' মুক্তি লাভ করিতে পার! যায়। কমলাকান্তের 
চরণকমল কোমল তুলসীদলে পুজা করিলে ব্রহ্গলোকে 

স্থান লাভ করিয়া মানব পুনরাবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি, লাভ 
করিয়া থাকে । যেব্যক্তি পুণিমা অথব দ্বাদশী তিথিতে 
পরন্থমাত্র 'ুপ্ধদ্বারা নারায়পকে ত্নীপিত করে, সে অযুতকুলে 



১৫২ নারদীয় পুরাণ । রর 

সংযুক্ত হইয়া বিষ্ণুর সাধুজ্য প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়। 

এইরূপ যিনি দ্বাদশী তিথিতে প্রস্থমান্র তে অথবা একা - 

দ্ীতে পঞ্চায়তে জনার্দনকে স্নান করান, তিনি কোটি- 

কুলে সংযুক্ত হইয়। বিষ্ণুর সাঁযুজ্য প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। . 

«হে মহীপতে ! একাদশী, দ্বাদশী অথবা পৌর্ণমাসীতে 

নারিকেলোদকে যিনি নারায়ণকে ম্াপিত করেন, তিনি 

শতজন্মীর্জিত পাঁপরাশি হইতে নিমুক্ত হইয়া ছিশত 

কুলের সহিত দীর্ঘকাল বিষ্ুর সহিত বাদ করিতে সক্ষম 

হয়েন। পুষ্পোদক অথবা গন্ধসলিলে গোবিন্দকে ভক্তি 

সহকারে ত্ীপিত করিলে মানব যুগকাঁল স্বর্গের অধিপতি 

হইতে পারে, এবং মন্ত্রপৃত জলে অথবা! ইক্ষুক্ষীরে দেবদেব 

চক্রপাঁণিকে স্নান করাঁইলে মানব অযুত কুলযুগ্ত হ্ইয়! 

ভগবানের সহিত বাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । 

“রাজন্! বিবিধ বিধানে শিব ও নারায়ণকে স্াপিত 

করিয়। মনোহর গন্ধ ও পুগ্প সমূহে তাহাদিগকে পুজ। 

করিলে ভাহাদের স্বারূপ্য লাভ করিতে 
পারা যাঁয়। বিকচ 

কমলদলে যে ব্যক্তি বিষ্ণু অথবা শিবকে পুজা করে, ০ 

কুলত্রিতয় সংযুক্ত হইয়া ব্রদ্মলোকে স্থান প্রাপ্ত হইয়! 

থাকে । নারায়ণকে কেতকী, চম্পক, বন্ধুক ও সেফালি 

এবং শিবকে নিশাকালে ধুস্ত.রে, অর্ক, জাতী ও রুদ্র পুশ 

পুজা করিলে তত্তৎ দেবের স্বারপ্য প্রাপ্ত হইয়। তাহাদিগের 

চরণতলে স্থান লাভ করিতে পারা যায়। ছে রাজেন্দ্র ! 

এতঘ্যতীত আরও অনেক কুম্থম আছে; হরি ও হর তত" 

সমন্তেই অগুরক্ত। সেই সকলের মধ্যে প্রস্থ ও শমীপুজ্গ 
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উভয়েই অতি প্রিয়। চতুর্দশী তিথিতে যে ব্যক্তি গিরিজাপতি 
শিবকে অপামার্গদলে পূজা করিতে পারে, সে শিবসাযুল্্য 

লাভ করিতে সক্ষম হয়। শঙ্কর অথবা বিষ্ণুকে ধূপ ও 
দ্বতযুক্ত গুগ্গুল দিয়! ভক্তিসহকারে পূজা! করিলে সর্বপাপ 
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যাঁয়। হে নরোত্তম! ষে 
ব্যক্তি বিখুর ও শঙ্করকে তিলতৈলান্বিত অথবা ঘ্বৃতযুক্ত দীপ 
প্রদান করে, সে সর্বকামের সাফল্য লাভ করিয়! তাহা, 

দিগের পদ প্রাপ্ত হইতে পারে! 
“লোকনাথ ! ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, _ত্রাক্মণ 

দেবতর স্বরূপ ; অতএব যাহা কিছু ইউ বস্তু, তৎসমস্তই 
ব্রাহ্মণকে দান করিলে বিঞ্ুভবনে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় | 

অন্গদান পরম পুণ্যপ্রদ অনুষ্ঠান। অন্নদান করিলে ভ্রণহা 
ব্যক্তিও পবিত্রতা লাভ করিতে পারে । বহুস! অন্নদান 
ও জলদাঁনের তুল্য দান আর নাই। শরীর অঙ্গজ, অঙ্গ 
প্রাণ, সেই জন্য অন্নদাত। প্রাণদাত। বলিয়া! বর্ণিত হইয়া 

থাকেন ; -প্রাণদাতা সর্ববদাঁত1, হৃতরাং অন্গদাতি। সর্ধ- 
দ্বাতা। অন্রদান হইতে সকল প্রকার দানের ফল লাভ 
করিতে পারা যাঁয়। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অন্নদাত! 

অযুতবংশে সমন্থিত হইয়া ব্রহ্মদদনে স্থান প্রাপ্ত হয়েন ১ 
'আর তাহাকে আবৃত্তি ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সেই- 
রূপ জলদান মহাপুণ্যপ্রদ ; জলদাঁন হইতে সদ্য পরম 
তুন্তি লাভ করিতে পার! যায়; স্বতরাং জলদান অন্নদ্বান 
হইভেও শ্রেষ্ঠ দাঁন। যেব্যক্তি মহাঁপাতকী, অথবা সর্বব- 
পাঁতকধুক্ত,' সে অন্নজল দান করিলে সমস্ত পাপ হইতে 

সহ ৃ 
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নিষ্কৃতি লাভ করে । অন্নজলদাতার কুলে যাহারা জন্মগ্রহণ 
করে, তাঁহারাঁও নরকের ভীষণ মূর্তি হইতে চিরকাল দূরে 
থাকে ; অতএব, বস ! সর্বদা ভক্তিসহকারে ক্ষুধিত ও 

ভুক্ত ধ্যক্তিকে অন্জল দান করিবে। 

«হে রাজন্! যেব্যক্তি ভক্তিসহকারে অতিথির সেবা 

শু! করে, সে পরম পুণ্যবান্। গঙ্গীক্সান করিয়। যিনি 
ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে অতিথির পাঁদদ্য় অভ্যঞ্জন করিয়া থাকেন, 
তিনি সকল তীর্ঘনানের ফল.লাভ করিতে সক্ষম হয়েন | 

রুগ্ন ব্রাঙ্ষণকে যে রক্ষা করে, তীহাদিগকে ভূমি অথবা 

পয়শ্িনী গাভী প্রদান করে, তীহাদিগের শুশ্রীধায় সদা 
নিরত থাকে, মে যে অসীম পুণ্য অর্জন করিতে সক্ষম 

হয়, তাহা কেহই গণনা করিতে পারে না। ভয়বিহ্বল 
ব্যক্তিদ্রিগকে যিনি অভয় দান করেন, তাঁহার পুণ্যফল 
বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহে । একমাত্র ভয়ার্ড প্রাণি- 
কুলের প্রাণরক্ষণরূপ মহাত্রত হইতে সকল প্রকার যজ্ঞানু- 
্ানের ফল লাভ করিতে পারা যাঁয়। ভয়বিহ্বল ব্রাহ্মণকে 
যে ব্যক্তি রক্ষা করে, সে নিশ্চয়ই বিষুণ। প্রাণরক্ষা সকল 
ধর্মের শেষ্ঠ। 

«হে মহীপাল ! এতদ্ব্তীত অপর অপর দান হইতে 
যে যে পুণ্য লাভ করিতে পারা যায়, তাহা বর্ণন করিতোষ্টি 
শ্রবণ কর।| বন্ত্রদাতা রুদ্রেভবনে, কন্যাদাতা ব্রক্ষপদে, 
এবং ্ববর্ণদাঁতা বিষুভবনে স্থান পাইয়া থাকেন। যে 
ব্ক্তি'ম্বীয় কন্যাকে নাঁনাভরণে ভূষিত করিয় বেদবিদ্ 
ভ্রাঙ্াণকে দান করে, সে শতবংশে সমারৃত হইয়া ব্র্গাপরদে 
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আশ্রয় লাভ করিতে সক্ষম হয়। পৌর্ণমাসী কার্তিক 
অথব। আধা মাসে মহাদেবের তুষ্টিনাধনার্ধ যিনি বৃষভ দান 
করিয়া থাকেন, তিনি সপ্তজন্মার্জিত পাপ হইতে নিমুক্ত 
এবং সপ্ততি কুল সংযুক্ত হইয়া রুদ্রের সহিত বাস করিতে 
সমর্থ হয়েন। শিবলিঙ্গাকৃতি করিয়া যে ব্যক্তি তৎসন্মুখে 
মহিষ উৎসর্গ করিয়। থাকে, তাহাকে আর কোন যাতনাই 
ভোগ করিতে হয় না। যেব্যক্তি ভক্তিসহকারে তান্থুল, 

ক্ষীর, ঘৃত ও দধি প্রদান.করে, বিষুর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট 
হুইয়। তাহাকে শ্্রীম্পন্ন পদ প্রদান করেন; সে দিব্যযুগ 

পর্য্যস্ত পরম স্বখের সহিত ত্বর্গপুরে বাম করিয়া থাকে । 
ইক্ষু দানে চক্দ্রভবন, গুড় ও ইন্ষুরস দানে ক্ষীরসাগর, 

গন্ধ ও পুষ্প-ফল দানে ব্রহ্মপদ, জলদানে সূর্য্যলোক, এবং 

বিদ্যা দানে নারায়ণের সাধুজ্য লাভ করিতে পার। যায়। 
. “নরনাথ ! শাস্ত্রে তিনটা দান মহাদাঁন বলিয়। বর্ণিত 

আছে । তাহ] বিদ্যা, গাভী ও ভূমি । বিদ্যাদান পরম 

ওভকর অনুষ্ঠান । ইহ? দ্বার! হৃদয়ের অন্ধকাঁররাশি বিদুরিত 
হয়। যাহার সাহায্যে লোক প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, 

যাহা সকল প্রকার সুখের নিদান, তাহা কি সামান্য ধর্মী? 
এই.মহান্ ধর্মের অনুষ্ঠানে নারায়ণের সাধুজ্য লব্ধ হইয়! 
থাকে। অতএব, সর্ববদ1 বিদ্যাদানে নিরত থাকিবে। 

“হে পরস্তপ ! ধান্যদাতাকে শ্রীপতি ধন দান করিয়! 
থাকেন? ধান্যদাত। উপপাতক রাশি হইতে যুক্তি লাভ 
করিয়! ত্রহ্মসদনে স্থান প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, ইহা! অপেক্ষ! 
শিরলিঙ্কদান্যে অধিকতর পুণ্য। কোটি. ব্রক্ষা্ড. প্রদান 
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করিলে মানব যে মহাপুণ্য লাভ করিতে ষক্ষম হয়, 
একমাত্র শিবলিঙ্গ-স্থাপনে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারা 
যায় । শালগ্রামশিলা দানে ইহার দ্বিগুণ ফল অর্ভ্জিত 

হইয়া থাকে । এইরূপ হেম, মাণিক্য ও রত্বাদি প্রদাদ 
করিলে মানব পরম মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে 

নৃপতে ! তিম্ন ভিন্ন রত্রদানের ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দিউ আছে। 

হীরকদানে গ্রুবলোক, বিদ্রমদানে স্বর্গ, মৌক্তিক দানে 

চন্দ্রলোক, পম্মরাগ ও বৈদুর্য্য্ানে রুদ্রলোক লাভ করিতে 

পারে । অলঙ্কার দানে সর্বত্র স্থখ লাভ করিতে পার! যায়। 

সেইরূপ সম্মান দান করিলে লোকে বিমানারোহণে, সৌর- 

লোকে স্থান প্রাপ্ত হয়। 

“হে মহীপতে ! স্ব স্ব আশ্রমোচিত আঁচাঁরের অনুষ্ঠানে 
ধাহারা সর্ববদ| নিরত ; সৎকন্মমাধন ফাহাদের একমাত্র 

প্রধান বত; ধাহার! অদান্তিক ও গতাসুয় ; যাহারা সকলকে 
সৎশিক্ষ! প্রদান করিতে ভাল বাদেন ; ফাহার। রাগ, দ্বেষ 
ও মাৎসর্য্বিহীন এবং বিভক্ত ; তীহার। বিষ্ণুর পরম পদে 
স্থীন পাইয়। থাকেন। সাধু ব্যক্তির সমাগমে ধাঁহার 
আহলাদিত হইয়। থাকেন) সর্বভূতের হিতানুষ্ঠান ফাহাদের 
প্রধান বৃত ; হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা ও পরগ্রানি প্রতৃতি 
পাঁপপ্রবৃত্তিবিচয়কে ধাহার! বিষবৎ ত্যাগ করিয়! থাকেল ; 

উাহাদিগকে আমার নিকেতন দেখিতে হয় না। খাঁহার। 

জিতেক্দ্রিয় ও জিতাহার, স্শীল ও সচ্চরিত্র ; ব্রাহ্মণকুলের 

হ্তানুষ্ঠানে ধীহারা সর্ববদা- ব্যস্ত ; ধাহারা অগ্নি, গুরঃ ও 
ঘতি তপস্বীর শুক্ষা করিয়! ধাকেন, তাহার যয়য়াতন! 
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হইতে মুক্তি লাত করেন। অনাথ, নিঃসম্বল ও সহায়হীন 
বান্ষণ প্রাণত্যাগ করিলে যিনি তাঁহার অন্ত্যে্িসৎকারে 
সহায়তা করিতে পারেন; তিনি সহত্র অশ্বমেধের ফল্প 

লাভ করিয়। থাকেন। যিনি কাহারও নিকট দান. গ্রহণ 

করেন না ; দেবার্চন ও হরিনামকীর্তন ফাঁহার একটা প্রধান 

ধন্ম, তিনি নিশ্চয়ই পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। 

“হে জনেশ্বর ! পুজারহিত শিবলিঙ্গকে যিনি বিম্বপত্র, 

পুঙ্প, ফল, অথবা জলঘ্বার। পূজা করেন, তিনি যে মহাপুণ্য 

লাভ করিতে সক্ষম হয়েন, ত্তাহার বিবরণ বলিতেছি-_ 

শ্রবণ কর। যেব্যক্তি গণ্মাত্র উদকে শুন্যলিঙ্গ পুজ! 

করে, সে লক্ষ অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে । পুজী- 
বিরহিত পরিত্যক্ত শুন্যলিঙ্গকে বিল্বপত্র ও কুম্থমরাশি দ্বার! 
পুক্র। করিলে অযুত অশ্বমেধের ফল এবং ভক্ষ্য, ভোজ্য 
অথব। ফলঘ্ারা পুজ| করিলে শিবের সাযুজ্য লাভ করিতে 

পার! যায়। সেইরূপ, পুজারহিত বিষু্ণকে ফল পুষ্প, 
পত্র, অথবা! ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দ্বারা পুজা করিলে মানব 
উক্তরূপ মহাফলসমূহ লাভ করিতে সক্ষম হয়। 

«হে রাজন্! যাহারা জলদ্বার দেবালয় বিধৌত করিয়! 
থাকে, তাহার! অনীম পরম পুণ্য লাঁভ করিতে সক্ষম হয়। 
তৎ্প্রদত্ত সলিল-সেছনে দেবমন্দিরের যত ধুলিক্ণ! দ্রবীভূত 
হইয়। যায়, সে ব্যক্তি তত সহজ র্প বিষ্ুলোকে বাস 
করিয়। থারে। . যেব্যক্তি ভক্তিসহকারে গন্ধোদক . দ্বার! 
দেরতায়তন মেচন করে, তাহার . প্রদত্ত গন্ধজলে 'যতগুলি 
প্াংওরণিক দ্রবীভূত হুইয়। যায়, মে ব্যক্তি রিষুঃর স্বারূপ্য. 
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লাভ করিয়া তত সহত্র কল্প অমরধামে বিরাজ করিতে 
সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি স্কটিকনির্মিত দীপমাল! দেবালয়ে 
প্রজ্বালিত করে, সে প্রত্যহ প্রতিদিন অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের 
ফল লাভ করিতে সক্ষম হইয়া! থাকে ; পরিশেষে দেহান্তে 

বিষ্ুচভবন প্রাপ্ত হইয়া তথায় শত বর কাল যাপন 
করিতে পারে । | 

« মনুজেশ্বর! যে ব্যক্তি বিষুকে. প্রদক্ষিণ করিয়া 

থাকে, সে সর্ব পাপ হইতে নির্ুক্ত হইয় ইন্দ্রত্ব লাভ 
করে। আবার যিনি পরমাঁত্া নারায়ণকে অঙ্গ-প্রদক্ষিণ 

করেন) তিনি প্রথমবারেই অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত 
হয়েন। যিনি বামদক্ষিণ বিধানানুসারে শিবকে প্রদক্ষিণ 

করেন, তিনি একটিমাত্র প্রদক্ষিণে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাঁপ 
হইতে নির্,ক্ত হইয়া থাকেন; দ্বিতীয় বারে রাজত্ব, এবং 

তৃতীয় বারে ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। শিবলিঙ্গ 
প্রদক্ষিণ করিবার সময় সোমসুত্র লঙ্ঘন কর নিতান্ত 
অবর্তব্য ও ধর্মাবিরুদ্ধ। 

“হে মহীপাল! দেবালয়ে যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে 
নৃত্যগান করে, দে পরম পুণ্যবান্। গান হইতে দে গন্ধর্বব- 
কুলের রাজ! হইতে সক্ষম হয় এবং নৃত্য হুইতে ইন্দ্রগণের 
অধীশ্বরত্ব লাভ করে ;--পরিশেষে অষকুলে পরিবৃত হুইয়! 

কল্নাস্তকাঁল পর্য্যস্ত মোক্ষ ভোগ করিয়া থাকে । দেবতা- 

গৃহে যাহার মুখবাদ্য অথবা করশব্দ করে, শঙ্খ, ঘণ্টা, তেরী, 

সুদক্ষ, পটহু, বিশান কিন্ব। ডিগডম নিনাদিত করে, তাহার! 
সর্বপাঁপ হইতে নিম্মৃক্ত হইয়া পরম পুণ্য লাভ করিতে 
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সক্ষম হয়, তাহাদিগের সকল বাদন! চরিতার্থ হয়, সর্বব 
মনোরথ সিদ্ধ হয় ; পরিশেষে দেহাঁবসাঁনে তাহারা দীর্ঘকাল 

ধরিয়। স্বর্গহ্বখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে । বৎস! 

পৃথিবীতে এইরূপ যে কত ধর্মকর্ম আছে, তাহার সীম! 
নাই; সেই অনীম ও অন্ত ধর্মানুষ্ঠান সমূহের কয়েকটা- 
মাত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যিনি অখিল ব্রহ্গা- 

গর অধীশ্বর, ধাহার নাম স্মরণ করিবামাত্র জীব সকল 
পাঁপ হইতে নিম্ম্ক্ত হয়, সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করে; তৎসমস্ত ধর্শ্মেরই অনুষ্ঠানে সেই নিত্য 
নিরঞ্জন, সর্ববভূক্, সর্বেশ্বর জগন্নাথের তৃপ্তি বিধান করিতে 

পার] যায়। তিনিই-ধর্ন্, তিনিই কর্ম, তিনিই ভোক্তা, 
তিনিই কার্য, তিনিই কারণ,_তিনি সকল, তিনিই 

সর্ববময়_জগদেকদেব ; তীহ! ব্যতীত আর কিছুই নাই ।” 

চতুর্দশ অধ্যায়। 
জপতে 

গাঁপ ও পাপীর শান্তি-বিবরণ। 

'সর্বধন্মবিৎ ভ্রিকালজ্জ কাল আবার বলিতে লাগি- 

লেন; “হে রাজন্! এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন পাপ ও স্থুল স্থল 
যাতনা সমূহের বৃতীত্ত বর্ণন করিতেছি, ধীরভাবে শ্রবণ 
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কর! যাহার! পাপী, যে ছুরাতআ্মাগণ পরের সর্ধবনাঁশ সাধনে 

সদ! ব্যস্ত, তাহারা ভয়াবহ নরকানলে নিরম্তর বিদগ্ধ 

হইয়া থাকে। বস! পাপীর যে কত প্রকার ভীষণ 
শান্তি আছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। 
কেহ নৈদাঘ তপনের ন্যায় সহত্র মার্ভগ্ডের প্রচণ্ড কিরণে 
দ্ধ হইতে থাকে ; কেহ বালুকাকুন্ত, রৌরব, মহারেরব, 
কুক্তীপাক, নিরুচ্ছণীস, কালসুত্র, ও প্রমর্দদন প্রভৃতি মহা- 
ভয়াবহ অসহ্য যন্ত্রণাময় নরককুগুসযুছে নিমজ্জিত হয়; 

কেহ বা স্থতীক্ষ অদিপত্র-বনের উপরিভাগে উৎকট তেজ 

সহকারে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; কোন পাতকী উৎ্কট 
হিমানীময় গভীরতম কুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া ঘোরতর 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে । কোথাও তীক্ষদংস্ অসংখ্য 
কুকুর গলন্রধিরাক্ত বিকট মুখ ব্যাদিত করিয়া রহিয়াছে; 
এবং যে কোন পাপী তাহাদিগের সন্মুখে নিক্ষি গু হইতেছে, 
অমনি শ্রবণতৈরব গর্জনে তাহাদিগকে দংশন করিতেছে ! 
একস্থলে অগণ্য পাপী বিকট পুতিগন্ধপুর্ণ বিশাল মুত্র ও 

পুরীষত্রাদ সমূহে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া বারবার রাশি রাশি 
মলমৃত্র গলাঁধঃকরণ করিতেছে! অপর স্থলে উত্তপ্ত ধুলি 
ও উত্তপ্ত শিলারাশির উপর সহ্ক্র সহজ পাঁতকী শায়িত 
রহিয়াছে; উৎ্কট তাঁপে তাহাদের সর্ববাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, 
তথাপি হতভাগ্যদিগের নিস্তার নাই! কোথায় বা দুর্ন্ধ- 
অয় শোণিতফুপে নিমজ্জিত হইয়া কত পাপী প্রভূত পরি- 
মণে রক্ত. পান করিয়া ফেলিতেছে ;) আধার কেহ বা 
উৎকট যন্ত্রণা সম্থ করিতে না পারিয়! উন্মততবৎ নিজ দেহ 
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ংশন করিতেছে, প্রজ্বলিত .বহ্িমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে । 
কাহার পৃষ্ঠে শিলারাশি, কাহার শরীরে শস্ত্রজাল এবং 
কাহারও. সর্বাঙ্গে বহিরাশি বধিত হইতেছে! কেহ খ! 
নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া উৎকট ক্ষারোদক ও উত্তপ্ত 
সলিল পান করিতেছে, আরক্তোঞ্চ অয়ঃপিও তক্ষণ করি- 
তেছে ; অথবা উদ্ধপদে অধোঁমস্তকে অবস্থিত রহিয়াছে ; 

কেহ্ ব] শৃম্যমার্গে নিরস্তর নিক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ড হইতেছে! 
কোথ্য় লক্ষ লক্ষ পাপী পুরীষহ্দে নিমগ্ন হুইয়। অনর্গল 
কৃমিভৌজন করিতেছে ! কাহার নয়নযুগলে অথবা নখসদ্ধি- 
সমূহে অসংখ্য হ্থৃতীক্ষ সুচি প্রবিদ্ধ হইতেছে | হে মহা" 
ভগ ! এতঘ্যতীত অসংখ্য উৎ্কট শাস্তি আছে; তন্মধ্যে 
রেতঃপান, পুত্বীধফলেপন, ক্রকচচ্ছেদন, তপ্ডাঙ্গারশয়ন, 

মুষলমর্দন, তণ্তায়ঃশয়ন, তণ্তায়োভক্ষণ প্রস্থতিই প্রধান । 

রাজন! এই প্রকার যে কোটি কোটি ভীষণ যাতনা আছে, 
সহত্র বসরেও আমি তাহ! বর্ণন করিয়া শেষ করিতে 

পার না। 

'দহে মহীপাল ! এক্ষণে পৃথিবীতে যতগ্রকার পাপ 
আছে, তৎসমস্তের বিবরধ আমি ষবিস্তারে বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর॥ যাহার! ব্রহ্মঘাতী, স্বরাপর্য়ী, স্তেয়ী ও গুকু- 

তল্লগামী, তাহার মহাঁপাতকী | বৎস! শাস্ত্রানুসাঁরে বন্থ 

প্রকার ব্রহ্মঘাতক আছে; তন্মধ্যে পংক্তিভেদী, বৃথাঁপাকী, 

ব্রক্ষণনিন্দক, আঁদেশী ও বেদবিক্রেতাই প্রধান । ধনের 
গ্রলোতন দেখাইয়া ব্রাহ্মণকে ত্বখৃহে আনয়ন পূর্বক ষ্বে 
ব্যক্তি পশ্চাৎ “নাই* বলিয়! তাহাকে বঞ্তিত করে, শাস্ত্র 

১ 
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মতে সে ব্যক্তিও বহ্গঘাতী। যে ব্যক্তি ভৃষ্তাতিস্ভূত 

পানার্থ ধাবমান ধেনুকুলের পথ রোধ করে ; ব্রাহ্মণকে 

ন্নানার্থ অথবা ভোজনার্ঘ গমন করিতে দেখিয়া যে তাহার 

পথের অন্তরায়স্বরূপ হয়, সেই নরাধম ব্ক্গঘাতী। যে 

ব্যক্তি শান্ত্াদি পাঠ না করিয়া তদ্িষয়ের তর্কবিতর্কে 

প্রবৃত্ত হয়; যে লোক অহস্কাররত, দ্বিজণিন্দ ক, শান্ত্রবিদ্বেষী 

অথব। মিথ্যাবাদী, সে পাপিন্ঠ বৃদ্ধহত্যাঁর পাতকভাগ্ী । 

প্রায়শ্চিত্ত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রস্তিকে যে মাঁনব শান্ত 

বলিয়। গ্রহণ করে না) যে মুঢ় এই্বরধ্যাভিমানে অথবা 

বিদ্যা ও ধনমদে মত্ত যে আত্মাকর্ষপরায়ণ, অথবা বে 

ব্যক্তি অপরের স্বখশান্তির পথে কন্টক রোপণ করে, সে 

বক্ষঘাতক | যে মানব প্রাণিহত্যা করে, নিত্য পরের 

নিকট দান গ্রহণ করিয়া! থাকে, অধর্থের প্রশ্রয় দেয়, সে 

নব্রাধম বন্দগথাতক । 

«হে রাজন! বন্ধহত্যার তুল্য এইরূপ বহুবিধ পাঁপ 

আছে; তৎসমন্তের বিস্তৃত বিবরণ সম্যক্ বর্ণন করা 

কঠিন। এক্ষণে স্থরাপানের সমান পাপলমূহের বিষয় 

ক্ষেপে বলিতেছি 1 যাহারা গণক, গণিকা, দেবল ও 

পতিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করে, উপাদনা পরিত্যাগ কলে, 

অথবা স্বরাঁপাঁয়িনী রমণীর সহিত সংসর্গ করিয়। থাকে, 

তাহায়া স্রাপ্বনজনিত পাপের ভাঁগী হয়। যে ছিজ শু 

রুর্তৃক মমাহৃত অথব! অনুজ্ঞাত হইয়। তাহার বাটাতে 

ভোজন করে; যে সর্ববধর্ম্মত্যাগী ও সর্বকর্্মহীন তাহাকে 

স্বরাপানজনিত পাপ স্পর্শ কনিয়াখাকে। | 
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প্মহীপতে | হেম-হুরণ মহাপাপ ; ইহাতে যে ঘোরতর 
শান্তি ভোগ করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি ; এক্ষণে 

যেসকল পাপ ইহার তুল্য, তৎসমস্তের অতি সংঙ্গেপ 
বণনে প্রবৃত্ত হইলাম । বৎস! চৌর্য্য ঘোরতর পাপ। 

বছুমূল্য রত্ব হরণ করিলে যে পাপ, সামান্য কন্দমূল ফল 
অথবা৷ তৃণমাত্র অপহরণ করিলেও সেই পাপ। অতএব 
ফলপুষ্প, কম্ত,রী, পষ্টবাস, ওর্ণবাস, দধি, ছুগ্ধ, স্বৃত, মধু ; 

চন্দন ও কর্পুর প্রতৃতি স্গন্ধি দ্রব্য; তাত্র, শীল, কাংস্য 

প্রভৃতি ধাতু এবং ধান্য ও রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি বস্ত, অপহতণ 

করিলে হেম-হরণের পাপ গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা 

দুহিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, রজস্বল! স্ত্রী, হীনজাতীয়া! অথব! 
মদ্যপা রমণী, পরক্ত্রী, ভ্রাতৃবনিতা, বন্ধুভার্য্যা ও বিশ্বস্ত্যা 
রমণীতে অভিগমন করে, তাহারা গুরুপত্রী হরণের পাপ 

গ্রহণ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি অকালে কোন কর্মের 

অনুষ্ঠান করে, বেদকে অশ্রদ্ধা করে, পিতৃষজ্ঞ পরিত্যাগ 
করিয়া যায়, অথবা যতি তপম্বীগণের নিন্দা করিয়া থাকে, 
সে গুরুপত্বীগমনের পাপ প্রাপ্ত হয়। হে রাজন! এইরূপ 
বহুবিধ মহাপাপের ধিবরণ পরমতত্জ্ঞ পরম ্ষগণ শান্ত্রসমূহে 

বর্ন করিয়! গিয়াছেন। সে দকল পাপ অতি ভয়ঙ্কর; 

অযুত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সেই মকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি 
পাইবার উপায় নাই। যে ব্যক্তি শুদ্রসংস্পৃষ্$ শিবলিঙ্গ 
অথব! নারায়ণ-বিগ্রহ পূজা করে, সে নকল প্রকার কঠোর 
যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ; যতদিন চন্দ্রনক্ষত্রগণ জগতে 
আলোক প্রদান করিবে, ততদিন দে সেই সমস্ত 
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ছঃসহ যন্ত্রণা হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইবে না। ' ৫ 
লিঙ্গ পাষণুগণকর্তৃক পৃজিত হইয়া থাকে, তাহাকে প্রণাম 
করিলে পাষগুহ্ব প্রাণ্ত হইতে হয়। হু রাজন! বেদবিদ্ 
অথবা সর্ধবশান্ত্রবিশারদ ব্যক্তিও যদি আভীরপুজিত লিঙ্গ 
পুজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকগামী হইয়। 
থাকে । যোষিৎ পূজিত লিঙ্গ অথবা বিষু্কে যে ব্যক্তি পৃজা 
করে, মে কোটিকুলে পরিরৃত হইয়া আকল্পকাল রোৌরষ 

হ্রদে কৰ্টভোগ করিতে থাকে । হে রাঁজন্! মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ 

কর্তৃক বেদবিহিত বিধানান্ুপীরে যে লিঙ্গ একবার প্রতিষ্ঠিত 
হয়, সেলিঙ্গকে যোষিৎ অথব। শুদ্রগণের স্পর্শ করা উচিত 
নহে; স্পর্শ করিলেই তাহ! পতিত হইয়া! থাকে । অনুপনীত 

শৃদ্র ও স্ত্রীর বিঞুট ও শঙ্করকে স্পর্শ করিবারও অধিকার 
নাই। অতএব স্থাশ্রমাচারহীন, শুদ্র, আভীর ও পাষও 
ব্যক্তি কর্তৃক পূজিত বিষণ অথবা শিবকে স্বপ্নেও অর্চন! 
করিতে নাই,__-করিলে মহাঁপাঁপ আশ্রয় করিতে হয়। 

“হে নরেশ্বর ! যাহার! ব্রাক্গণের প্রতি হিংসা ও দ্বেষ 

করে, শুদ্রস্ত্রীতে অভিগমন করে, শুড্রান্নে জীবন ধারণ করে; 
যাহারা বিশ্বাঘাতক ও কৃতত্ব, তাহারা মহাঁপাতকী ; 

বরং ব্রহ্ষঘাতকগণ কোনরূপে মুক্তি পাইতে পারে, তথাপি 
এঁ মহাপাপীগণ কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না! যাহান্রা 
শিব, বিষুঃ, বেদ ও গুরুকে নিন্দা করে; যাহারা সৎকথার 
বিরোধী; তাহারা কি ইহ লোক, কি পরলোক. কোন 
লোকেই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যেদ্বিজ বৌদ্ধা- 
কয়ে প্রবেশ করে, সে. শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও কখনও 
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নি্ষতি পাইতে সক্ষম হয় না। বৌদ্ধগণ বেদনিন্দক, 
মেইজন্য তাহার! শাস্ত্রে পাষও বলিয়া কীত্তিত হইয়াছে ; 

অতএব যে দ্বিজের বেদে ভক্তি আছে, মোক্ষ লাভ করিবাঁর 

অভিলাষ আছে, তিনি যেন কখনও বৌদ্ধালম্মে প্রবেশ ন! 

করেন,যেন কখন সেই পাষগদিগের মুখাবলোকন না . 
করেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, যে দ্বিজ জ্ঞান অথবা 

অজ্ঞানতাবশতঃ একবার বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করে, তাহার 
আর কিছুতেই নিস্তার নাই; তাহাকে কোটিকল্প নরক 
ভোগ করিতে হুইবেই হইবে। এইরূপ পাপসমুহের 
প্রায়শ্চিত্ত নাই; হৃতরাং নিক্কুতি পাওয়া অসম্ভব । 

“র[জন্ ! ব্রহ্মঘাতী, স্থরাপায়ী, গুরুতল্পগ ও পাঁষণ্ডী 

গ্রভৃতি যে পাপীগণের বৃত্তান্ত কীর্তিত হইল, তাহার! কি 
কি শাস্তি ভোগ করে, তদ্বিবরণ শ্রবণ কর। নেই নরাধম- 
গণ অযুতবংশে সমন্বিত হইয়া কোটি কোটি কল্প ধরিয়! 
নিদারুণ নরকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকে ; পরে কর্্মাবলানে 
স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়। তিন কল্প সেই অবস্থায় যাঁপন করে, 
তদন্তে কৃমি হুইয়! ষষ্তি সহত্র বৎসর বিষ্ঠা ভোজন করিয়! 
থাকে। কুমিজম্মের পর ভুূজঙ্গ জন্ম; এইরূপে এককল্প 
অতিবাহিত করিয়। তাহার! পশুলন্ম প্রাপ্ত হয় এবং স্হত্্ 

যুগ পশুজীবন ভোগ করিয়া স্্রেচ্ছকুলে জন্ম গ্রহণ করে ; 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে কর্নাবনানে সেই পাপিগণ প্রথমে হেয় 
গোলক, পরে কুণ্ড এবং পরিশেষে অকিঞ্চন দীন হীন বিপ্র- 
কুল জন্মগ্রহণ করিয়! নিত্য ভিক্ষা! ও. প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবন 
ঘাপন.করিতে থাকে । আহা! হতভাগ্যগণ প্রতিগ্রহ হইতে 
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আবার পাপ গ্রহণ করিয়!। পুনর্বার নরকে নীত হয়। 
ছুর্ভাগ্যদিগের কিছুতেই নিস্তার নাই। 

“ “হে রাজন্! ইতিপূর্ববে তোমার নিকট যে সকল 
যাতনার ৰিধরণ বলিয়াছি; মহাপাতকীগণ সেই সমস্ত 
শান্তি প্রাপ্ত হইয়। যুগযুগান্তকাল নিপীড়িত হয়। তাহার 
পর পৃথিবীতে আসিয়! সপ্তজন্ম গর্দভ ; পরে দশজন্ম কুকুর 

ও বিষ্ভাভোজী শুকর; শতাব্দীকাল বিষ্টাকৃমি; শতবৎসর 
মুষিক হইয়। জন্ম গ্রহণ করে; তদন্তে দ্বাদশ জন্ম সর্প, 

তাহার পর ষোড়শ জন্ম শুদ্রাদি হীন জাতি, তদস্তে দ্বিজন্ম 

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণপূর্ববক 
নিজ বলমদে মত্ত হইয়া নিত্য অপরের হখশান্তির পথে 

বাধ। স্থাপন করাতে হততাগঃগণ আবার মনুষ্যজন্ম হইতে 
পতিত হয়; আবার সহস্র জন্ম পশুকুলে কালহরণ করিয়! 
চগডাঁলকুলে জন্মগ্রহণ করে। সেই কষ্টকর জীবন সগুজন্ম 
ভোগ করিয়া তাহার পরিশেষে বিপ্রকুলে সম্ভৃত হয়। 
কিন্তু হতভাগ্যদিগের তাহাতেও নিস্তার নাই। ছ্বিজকুলে 
জন্ম লাভ করিয়াও তাহার! স্্রখী হইতে পারে না । নিত্য 
অভাব--অনাটন ; নিরন্তর দারিদ্র্য )-সর্ববদাই ব্যাধি-- 

ব্যামোহ ! জীবিক1 নির্বাহের উপায়াস্তর না দেখিয়। 

তাহার! অনুদিন প্রতিগ্রহপরায়ণ হইয়। থাকে; তাহাতে 

আবার পাপে পতিত হইয়া পুনর্রবার নরকভোগ করিতে 
বাধ্য হয়। ূ | 

“হে. ভূপতে ! যাহার! অসুয়াবিউ, পরহিংসাপরায়ণ.; 
পরের হুখৈশ্বর্য্য যাহারা দেখিতে পারে না, তাহার! 
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রৌরব নামক মহা। ভয়াবহ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া! থাকে ; 
তথায় দীর্ঘকাল কষ্টতোগ করিয়া কোটিজম্ম চগ্ডালত্ব 
প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্্! যে মুড বলে ঘে, গো, অগ্নি 
ও ব্রাঙ্গণকে কিছুই দান করিতে নাই; সে কুক্ুরযোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়! চণ্ডাল হইয়া! পড়ে; তাহার পর কল্পকাল : 
বিষ্ঠার কৃমি হইয়। অতিবাহিত করে; তদন্তে তিন জন্ম 
ব্যাপ্রকূলে সঞ্জাত হইয়া পরিশেষে নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত 
হয়; তথায় তাহাকে একসপ্ততি যুগ নরকযন্ত্রণা ভোগ 

করিতে হয়। ূ্ 

“নরপাল ! যাহার! পরনিন্দাপরায়ণ ; সর্বদা সকলকে 

কঠোর বাক্য বলিতে যাহারা ভালবাসে ; যাহার! দাঁনাদি 

পুণ্যক্রিয়ার বিদ্ব উৎপাদন করিয়া থাঁকে ; তাহাদিগের 

বদনবিবরে তপ্ত লৌহপিগ অর্পিত হয়,--তাহাদিগের নয়নে 
তীক্ষ সূচি প্রবিদ্ধ হয়। যাহারা পরঞুব্য হরণ করে, তাহার! 
অতি কঠোর যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া! থাকে ; আমার ভীম- 

দর্শন কিস্করগণ তাহাঁদিগের পাঁদান্ুষ্ঠ ধারণপুর্ববক ভীমবেগে 
সেই হতভাগ্যদিগকে নরককুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া নিরন্তর 
আয়সদণ্ডে তাড়না করিতে থাকে । এইরূপ শোচনীয় 
ছুরবন্থায় শত বৎসর অতিবাহিত হইলে তাহাদিগের কণ্ঠে 

দুর্ভর পাষাণ সংলগ্ন হইয়া! হতভাগ্যণণ শোণিতহ্রদে নিক্ষিপ্ত 
হয়। তথায় শতাব্দী কাল বাঁস করিয়। তাহারা সমস্ত 
নরফকুণ্ডে কিছু কিছু কাল যাপন করে, পরিশেষে 

কর্ধাবশেষে পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমিষভোজনে দেহ 
ধারণ করিতে থাফে। তক্করগণ প্রথমতঃ মুষল ও উদৃখল 
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বার! নিরন্তর নিপীড়িত হুইভে থাকে; পরে ছুই বস 
খরিয়া তাহাদিগকে তণ্ড পাষাণ ধারণ করিয়া থাকিতে 

হয়; তাহার পর ক্রমাগত সপ্ত বৎসর তাহারা কালদুত্ডে 

ভিন্ন হইয়া আত্মর্ূত পাপানুষ্ঠানের জন্য অনুশোচন! 
করিতে থাকে ; তদন্তে সেই হতভাগ্যথণ দারুণ নরকারলে 
নিক্ষিপ্ত হয়। ৃ 

“হে নরপতে ! পরস্বাপহারক ব্যক্তিদিগের যন্ত্রণার 

বিষয় শ্রবণ কর। সেই নরাধমগণ সহস্র যুগ ধরিয়। উত্তপ্ত 
অয়ংপিও ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে কঠোর 
সন্দংশদ্বার৷ তাহাদিগের দশন-পংক্তি উৎপাটিত হইতে 
থাকে; তাহার পর তাহার! নিরুচ্ছান নামক মহাভয়াঁবহু 
নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া! তথায় বল্লাস্ত কাল বাস করে! 
যাহার] পরক্ত্রীলোলুপ, পরলোকে তাহারা তগুতাত্র রমণী 
গণের সহিত বিহার করিতে বলপুর্ববক নিযুক্ত হইয়! 
থাকে । স্বলস্ত অঙ্গারবৎ অত্যুত্তপ তাত্রময়ী অঙ্গনাগণ কর্তৃক 
আকৃষ্ট হইয়া সেই নরাঁধমগণ বিকট আর্তনাদ সহকারে 
ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে মা। 
এইকপ নিদারুণ যাতনায় নিপীড়িত হুইয়। পরস্ত্রীলোভী 

পাপাক্সাগণ ক্রমে ত্রমে সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষিড হইয়া 
খাকে। | 

“হে তৃপাল ! যে সকল রমণী নিজ নিজ পতিকে ত্যাখ 
করিয়া অপর পুরুষের প্রতি মন সমর্পণ করে, অপর 
পুক্ুষ্ক ভজন! করে, তাহার! তণ্তায়ঃশষ্যায় শায়িত হৃইয়া 
তণ্তায়ঃপুরুষগগ কর্তৃক: বলপূর্ব্বকক গৃকীন হইয়া কল্পকাল 
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রমণ করিতে থাকে; তদন্তে দেই পাপিনীগণ জ্বলস্ত 
অনলবৎ উত্তপু লৌহস্তস্ত আলিঙ্গন করিয়া সহত্র বৎসর 
দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। আহা! হতভাগিনী- 

দিগের তাহাতেও নিস্তার নাই; তত কষ্ট, তত যন্ত্রণা, 
সহ্হা করিয়াঁও সেই ব্যতিচারিপী রমণীগণ বিকট ক্ষারোদকে 
স্নান এবং ক্ষারোদক সেবন করিয়! ক্রমে ক্রমে সকল 

নরককুণ্ডে ভ্রমণ করিতে থাকে! হে নৃপোতম ! যে ব্যক্তি 
ব্রাঙ্মগণী, ক্ষত্রিয়, অথবা গাভী হত্যা করে, তাহাকেও পঞ্চ 
কল্প ধরিয়া উক্ত ভয়াবহ শান্তি ভোগ করিতে হয়। যে 

নরাধম আদরের সহিত গুরুলোকের নিন্দা শ্রবণ করে, 

তাহার কর্ণবিবরে গলিত ও উত্তপ্ত অয়োরাশি প্রক্রত হইয়! 

থাকে; তাঁহার পর তাহার শ্রবণকৃহর অত্যুতপ্ত তৈলে পরি- 
পৃরিত হইয়া মেই নরাধম নিদারুণ কুস্তীপাকে নিক্ষিপ্ত হয়। 

“হে ভূপতে ! যাহারা দাসম্তিক, অথব। দম্ভাচাররত, 

তাহারা কোটি বওসর পর্য্যস্ত লবণ ভোঁজন করিয়! থাকে ; 
তদস্তে কল্প পর্য্যস্ত পৃরীষ ভক্ষণ করিয়া তাহারা ঘোর 
ছুঃসহ রৌরব হুদে নিক্ষিপ্ত হয়; পরিশেষে সেই হতভাগ্য- 
গণ উত্তপ্ত সৈকত ভোজন করিয়া থাকে । যে নরাধমগণ 
প্রাঙ্মধদিগকে কোঁপনয়নে নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগের 

চক্কৃমধ্যে সহত্র উত্তপ্ত ও স্ৃতীক্ষ সুচি প্রবিদ্ধ হয়। তাহার পর 
উৎকট ক্ষারসলিলে নিমঞ্জিত হইয়া তাহার দারুণ ক্রকচ 

দ্বারা“বিদারিত হইতে থাকে । যাহার! বিশ্বাসঘাতক, মর্ধ্যাদা- 
নাশক, অথবা পরান্নলোলুপ, তাহারা উৎকট ক্ষুধায় 
বিশ্পীড়িত হইয়া উন্মত্ববৎ স্বমাংস ভক্ষণ করে। তীক্ষদংষ 

২২ 
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ভীষণ কুক্ধুরগণ তাহাদিগকে দংশন করিতে "থাকে ; তাহার 

পর সেই পাপিষ্ঠগণ সমস্ত 'নরককুৃণ্ডের প্রত্যেক্টীতে 'গ্রেক 
এক যুগ করিয়া! বাস করিতে বাধ্য হয়। 

“ছে রাজন! যাহারা প্রতিগ্রহরত ; নক্ষত্রপাঠিক, অথবা 
যাহারা! দেবলের অন্দ ভোজন করে, তাহারা কল্পকাল 

পর্য্যস্ত ঘোঁর যাতনায় নিপীড়িত হইয়া! সতত বিষ্ঠা ভোজন 
করিয়া থাকে । তাহার পর পৃথিবীতলে নিক্ষিপ্ত হইয়! 

শতজন্ম চণ্ডালত্ব ভোগপূর্্বক নিরস্তর ছুঃখ, ফারিজ্যে ও 

ব্যাধি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া! থাকে। যাহারা মিথ্যাবাদী, 
অথবা কঠোঁরভাষী, তাহাদের জিহ্বা দারুণ সন্দংশদ্বার! 
উহপাটিত হয় ; এবং সেই নরাঁধমগণ উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ড 
হইয়া বিকট কালসূত্রে প্রপীড়িত হইতে থাকে; তাহার 
পর প্ষারোদকে স্নান করিয়। মুত্র ও বিষ্ঠা ভোজন করিতে 
বাঁধ্য হয়; তদস্তে পৃথিবীতলে নিক্ষিণ্ড হুইয়৷ প্রেচ্ছকুলে 
জন্মগ্রহণ করে। সাহারা অপরের স্থখশাস্তির পথে বাধা 

স্থাপন করে, অপর ব্যক্তিকে উৎ্পীড়ন কয়ে, তাহারা 

বৈতরণী নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ; ওপাস্নত্যাগী ও 
অনুষ্ঠানবিহীম' ব্যক্তিগণ রৌরব নরকে গমন করিয়া পঞ্চযুগ 
ধরিয়া কৃষি ভোজন করে; তাহার পর ভূতলে আঁগমনপৃর্ধবক 

গারপাডুক। মস্তকে বহন করিয়া জীবন ধারণ করিতে থাকে । 

ছে €লকনাথ ! যাহার! বিপ্রগ্রামে কর. গ্রহণ করে, 
তাহা সন্থঅকুলে পরিরৃত হইয়া! কোটি কল্প: কঠোর 
বরকক্মন্্রগায় নিপীড়িত 'হয়। যে ব্ব্যক্তি উক্তরূপ অন্ঠায় 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে অনুমতি. দেয়, ওদ ন্নকাধও শী মহা 
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পাঁতকে কলঙ্কিত: হুইয়। ত্রদ্মহত্য' পাঁপের..ঘোঁর শাস্তি 
ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা আতিথ্যবর্জিিত ) অভ্যাগত 
অতিথিকে যাহারা উপেক্ষা করে, তাহার! স্ব স্ব বিষ্ঠা 
ভোজনপুর্ববক মহাভয়াবহু কালসুত্রে চারিযুগ ধরিয়া বাস 
করিতে বাধ্য হয়। যে ব্যক্তি কুযোনি, বিযোনি অথবা 

পশডযোনি মোক্ষণ করে, সেই মহাপাপী রেতোভোজন 
রুরিয়া থাকে, পরে বসাকৃপে নিক্ষিপ্ত হইয়া সপ্ততি 
দিব্যাব্দ কষ্ট ভোগ করে। ঘাঁহারা উপবাঁসদিবসে দত্ত" 
ধাবন করে, তাহার! অঘোর নামক নরকে যাইয়! চতুর্য' 
ধরিয়। ব্যাত্রকূল কর্তৃক ভক্ষিত হইতে থাকে ।: 

“হে মহীপতে | যে ব্যক্তি: স্বদত্ত অথবা পরদত স্ফৃ্ি 
হরণ করে, মে কোটিকূলে সংযুক্ত হুইয়! পৃতিমৃতিক! 
ভোজনপূর্ববক সমস্ত নরককুণ্ডে গমন করিয়া থাকে; প্রত্যেক 

নরককৃপে কোটিকল্প করিয়া তাহাকে থাকিতে হয়। থে 
ব্যক্তি স্বাশ্রমোচিত আচারব্যবহাঁর পরিত্যাগ ফরে, সে 

পাষণ্ড নামে নিন্দিত হইয়া থাকে; আর-ঘে মানব তাহার 
সঙ্গী, সেও পাষণী ; ইহারা উভয়েই মহাঁপাপী ; উভতয্নেই 
নহুত্র বংশে সংযুক্ত হুইয়! সহজতর কোটি কল্প নরক্ষানলে 
বিদ্ধ কৃইয়] থাকে । স্ত্রীও শুপ্রদিগের সম্মুখে মে ব্যক্তি 
বেদ্,পাঠ করে, সে সহ্জ্র কোটিকল্প ধরিয়] ক্রমে ক্রমে 
সমস্ত নরকানলে পচিতে থাকে । . যাহার! দেবতার গথব 

গুরুর' দ্রব্য অপহরণ করে, তাহাদিগকে অযুত লন্বানত্যার 
পীড়ক গ্রহণ করিয়া ঘোরতর নরকয়ন্ত্রণা' ভোগ. করিতে 
ভুয় 4. 'খযে-নরাধমগণ অনাথ: ব্যক্তিকে. হিংসা করে,-অথকা 



১৭২ নারদীয় পুরাণ । 

তাহার ধন হরণ করে, ভাহাদের যন্ত্রণার আর সীম! নাই? 
সেই মহাপাতকিগণ অধঃশির ও উর্ধাপদে দুইটা  স্তস্তে 
কীলিত হইয়া! উত্কট ধুমপটল সেবন পূর্বক ব্রাহ্মগবপর 

অবশ্থিতি করিতে বাঁধ্য হইয়া! থাকে ! 
“হে মহীপাল ! দেবপুজার্থ নির্দিষ্ট কুহ্ছমোদ্যান হইতে 

যে ব্যক্তি ফুল অপহরণ করে, সে বহিজ্বালাময় ভীষণ নরক- 

কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। যে নরাধম দেবালয়ে অথব। জলমধ্যে 

পুরীষমূত্র ও শ্লেক্সা প্রভৃতি দেহজ মল পরিত্যাগ করে, সে 

জ্ণহত্যার পাপে পাপী হইয়া অতি ভয়াবহ শাস্তি ভোগ 

করিয়া থাকে । যাহার! দেবমন্দিরে অথব। জলাশয়ে 

ভূক্তাবশেষ, কিন্বা দন্তাস্থি, কেশ ও নখরাদি নিক্ষেপ 

করে, তাহাদিগকে নিরস্তর প্রাসাঁদি যন্ত্রে ভিন্ন হইয়া! অত্যুষ্ণ 
তৈল্ল পান করিতে হয় ; তাহার পর কুস্তীপাকে এবং ক্রমে 
সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষিণ্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্ধস্ব,_এ্রমন 
কি ব্রাহ্মণের সামান্য তুষ ও কাষ্ঠাদিও চুরি করিয়া লয়, 
তাহাকে ইহকাল ও পরকাল উভয়কাঁলেই নিদারুণ কষ্ট 
ভোগ করিতে হয়; ইহলোকে সে নরাধমের সমস্ত ধন- 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, পরলোকে তাহাকে ঘোরতর 
নরকে পতিত হইতে হয়। যেব্যক্তি গৃঢ় সাক্ষীকে সমস্ত 
কথ। প্রকাশ করিয়া বলে, অপরের গুড় মন্ত্রণ। যাহার তাহা 
নিকট ধলিয়া ফেলে, অথবা সাক্ষ্য দিতে যাইয়৷ মিথ্য। 
বলিয়! থাকে, তাহার আর যন্ত্রণার সীম! নাই; সেই 'মহা- 
পাত্তকীকে সমন্তকঠোর যাতনা ভোগ করিতে 'হয়। -উছ- 
(লোংক ভাঙার পুজপৌজাদি বিনষ্ট 'হইয়] যায়, পর়লোকে 
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তাহাকে রৌয়ব নামক অতিভীষণ নরককৃপে গ্রমন করিয়! 
অনভ্তকাল থাকিতে হয়। 

, «যে সকল ব্যক্তি অতিশয় কামুক, যাহার! মিথ্যা দিস 

করিয়। থাকে, তাহাদিগের মুখবিবরে পন্নগোপয় জলৌক। 

সমূহ স্থাপিত হয়। এই শোচনীয় ও বীভৎস অবস্থায় 
দীর্ঘকাল থাকিয়! তাহার ক্ষারসলিলে স্নান' করে এবং 
উৎ্কট ক্ষুধায় উম্মত্ত হইয়! স্বমাংস ভক্ষণপূর্ববক ক্ষারকর্দমে 
নিমজ্জিত হইয়! থাকে; তাহার পর মদোন্মভ প্রচণ্ড মাতঙ্গ- 
গণ বিকট শুণ্ডে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া শুন্যমার্গে 
নিরস্তর উৎপাতিত করিতে থাকে ; তদন্তে সেই হতভাগ্য- 
গণ পৃথিবীতলে জন্মগ্রহণ করিয়! কাণ, খঞ্জ প্রভৃতি হীনাঙ্গ 

হইয়া পড়ে। 
“হে মনুজেশ্বর ! স্বীয় খতুন্নাতা পত্বীতে যে ব্যক্তি 

অভিগমন ন। করে, সে ব্রন্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিয়া 

ঘোরতর নরকে গমন করিয়। থাকে, এবং যে ব্যক্তি কোন 

মাঁনবকে অনাচারে রত হইতে দেখিয়! সাধ্যনত্তে তাঁহাকে 

নিবারণ করে না, সে তাহার অদ্ধ পাপ প্রাপ্ত হয়। যে 

নরাধম ব্যক্তি পাপীলোকের পাপ গণন| করে, সে তত্ভল্য 

পাপী হইয়া পড়ে। যেমুঢ় মানব নিষ্পাপ দেহে পাপ 
আঁরোঁপ করে, সেদ্ুরাচার যে পাপ নির্দেশ করে, তাহার 

দ্বিগুণ শান্তি তাহাকে ভোথ করিতে হয়; নিষ্পাপ 

ব্যক্তি 'যেরপ পবিত্র সেইরূপই থাকেন ;_-ছুষ্টের বৃথা 
পাঁপারোপে তাহার নির্দল চরিত্রে অনুমাত্রও পাপ স্পর্শ 

করে না। 7 
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“যে নরাধম কুমারীতে অভিগত হয়, সে. তীক্ষুদং্র 
কুক্কুরগণকর্তৃক নিরস্তর ভক্ষিত হইয়। ভর্ধপদ ও অধোমস্তকে 
প্রথমে ধূমপান নামক দণ্ডে দণ্ডিত হয়; তাহার পর ক্রমে 
ক্রমে সমস্ত নরককুঁণ্ডে ঘুরিয়। বেড়ায় । যে ব্যক্তি ব্রত 

গ্রহণ করিয়। অসমাগ্ড অবস্থাতেই তাহ! ত্যাগ করে, সে 

অনিপত্রবনে নিক্ষিপ্ত হয়; পরে পৃথিবীতলে জন্মশ্রহণ 

করিয়া হীন ও বিকৃতাঙ্গ হইয়। পড়ে । আবার যে নরাধম 

অপরের ব্রতানুষ্ঠানে বিশ্ব উৎপাদন করিয়া থাকে, সে 
একবিংশতি কূলে পরিরৃত হইয়! নিরন্তর: শ্লেগ্রা ভোজন 
করে। যে ব্যক্তি পক্ষপাতের বশবর্তী হইয়! ন্যায় ও ধন 
শিক্ষ। প্রদান করে, হেরাজন্! সে যে ঘোর পাপে পতিত 

হয়, শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারে ন। যেদ্বিজ অভোজ্য ভোজন করে, সে 

নরাধম পিতপানের ন্যায় অযুত শান্তি প্রাপ্ত হইয়! চণ্ডালকুলে 
জন্ম গ্রহণ পূর্বক সর্বদ1 গোমাংদ ভক্ষণ করিয়। থাকে । 

“হে ভূপাল! যে ব্যক্তি বাক্য অথবা কার্য দ্বার৷ 

রিপ্রকূলের অবমামিন! করে, বিপ্রকে কোন বস্ত ধানে বাধ! 

স্থাপন করে, সে সহত্র ব্রদ্ধহত্যার পাপ প্রাপ্ত হইয়া সক 
নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে; তাহার পর তাহাকে: দশজন্ম 

চণ্ডাল হুইয়৷ পৃথ্থিবীতে কাল অতিবাছিত করিতে হুয় £ 
যে সুড় মানব একজনের ধন অপহরণ করিয়। অপরকে দান 

করিয়। থাকে, তাহা! হইলে সেই অপহারক দাত। নরকে 
গমন করে ; কিন্ত বাহার ধন, তিনিই. ফলভোগী হুয়েন। 
যে ব্যক্তি দানে প্রতিশ্রুত হুইয়] দান করে না, তাহাকে 
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লাল! ভক্ষণ করিতে হয়। যতিনিন্দক শিলাযন্ত্রে নিম্পেষিত 
এবং আরামচ্ছেদী ব্যক্তি কুকুর কর্তৃক ভক্ষিত হয়; পরে 
ক্রমে ক্রমে সমস্ত যাতনায় নিপীড়িত হইতে থাকে! ষে 

নরাধমগণ দেবালয়, পুক্ষরিণী ও তড়াগ এবং 'পুষ্পোদ্যাঁন 
ভগ্ন, বিশোধিত ও শ্রীত্রষ্ট করিয়া ফেলে, তাহার! প্রত্যেকে 
কোটি কোটি কুলে যুক্ত হইয়! ক্রমে ক্রমে একএকটা ভীষণ 
যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়, তাহার পর কোটিকল্প ধরিয়! বিষ্ঠার 
কমি, তদন্তে সপ্ততি কল্প বিষ্ঠাভোজী, তাহার পর পৃথিবী- 
তলে নিক্ষিপ্ত হইয়া! কোটি জন্ম চণ্ডালত্ব তোগ করে। 

“হে পৃথিবীপতে ! গ্রামনাশক ছুরাচার ব্যক্তিদিগের 
মহাপাপের বিষয় কোটি জন্মেও বর্ণন করিয়। শেষ করা 
যায় না। যাঁহাঁর। দেবমন্দির অথবা! নগর গ্রামাদি অগ্নি 

সা করে, তাহাদের শাস্তির অবসান নাই; যতদিন 
লোকপিতামহ ব্রহ্গ! স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই নিখিল জগ 

স্থষ্টি করিতে খাকিবেন, ততদিন সেই পাপাচারী নরাধম- 
দিগকে ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ফে 
ব্যক্তি অপরকে পাঁপানুষ্ঠানে প্ররোচন। দেয়, সে তদমুঠিত 
পাঁপের. অর্ধভাগ প্রাপ্ত হইয়া যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ 
রুরিয়্া থাকে । যাহার! কুণ্ড ও গোলকদিগের অন্ন ভোজন 

করে, গ্রামে যাজকতা করে ; যাহার! অযাজ্যধাজক, গ্রাম- 
নক্ষত্র-যাঁজক, দেবল, ব্রন্মচণ্খাল অথবা আন্ধসিক, তাহার! 

মহাপাতকী ; সেই মঙ্াপাপীগণ সণ্ডতি যুগ ধরিয়া সকল 
যাতনা তোঁগ করিয়া থাকে; তাহার পর পৃথিবীতে 
নিক্ষিপ্ত হইয়ণ চস্তালগৃছে সগ্তজন্ম অতি কষ্টে জীবন যাপন: 
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করে। যাহারা উচ্ছিক্টভোজী অথব! মিত্রদ্রোহী, তাহারা 

ঘোর নরক যাতনা ভোগ করিয়া থাকে; যতদিন সুর্ধ্য, 
চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রগণ জগতে আলোক প্রদান করিবে, তত- 

দিন সেই পাপীদিগের যন্ত্রণা কিছুতেই নিবারিত হইবে 
না। যাহারা পিতামাতা ও পিভৃদেবতার্দিগকে ত্যাগ 

করে, ধেদবিগর্থিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাঁহার। শাস্ত্রমতে 
পাষণ্ড । ইহাদের যাতনার আর সীম। পরিসীমা নাই। 

“হে ভূপতে ! এইরূপে যে কত পাতক ও উপপাঁতক 
আছে, তাঁহা সম্যক বর্ণন করিতে পারা যায় না। বাহুল্য- 

ভয়ে তাহাদের কয়েকটীর মাত্র বিবরণ এস্থলে সন্নিবেশিত 
হইল। নতুবা সমস্ত ধর্ম, পাতক ও উপপাতকের সম্পূর্ণ 

বর্ণন একমাত্র বিষুণ ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্যায়ত 

নহে। যথাবিহিত প্রায়শ্চিত করিলে এই সমস্ত পাঁপরাশি 

হইতে নিক্কৃতি পাঁওয়া যায়। ইহ জগতে পাপ হইতে 
মুক্তি লাভের যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে গঙ্গাস্সান, 

তুলমী-অর্চন, সাধুসমাগম, হরিসম্কীর্ভন, অনসুয়া ও অহিং- 

সাদি শ্রেষ্ঠ। হে রাজন! জগন্ময় বিষ্ণতে যে কোন 
বিষয় অর্পণ কর! যায়, তাহ! নিশ্চয়ই সফল হুইয়। থাকে ; 
এবং যাহা কিছু অর্পণ না করা যায়, তাহা ভম্মে ঘ্বতাহুতি- 
বৎ নিক্ষল হইয়! থাকে । নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাব্য 
প্রভৃতি যে কয়েকটা মোক্ষদাধনোৌপযোগী অনুষ্ঠান আছে, 
তগমমস্তই বিষ্তে সমর্পণ করিলেই সাত্বিক ও সফল হয়। 
বিষ্টভক্তি হইতে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, সমস্ত হুঃখ ও 
যাতন! দূর হইয়া যায়। ইহা মুযুক্ষু মানবগণের শেষ্ঠ 
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উপাঁয়। হে মহীপতে ! বিষ্ুভক্তিপরায়ণ শাস্তচরিত 

সাধুব্যক্তি যে কোন ব্যাপারে হস্তাপ্পন করেন, তাহাতেই 
সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। ভগবদ্তক্তিই এই 

পাঁপপূর্ণ সংপারকাননের তীষণ দাবানল হইতে নিহৃতি 
লাভের একমাত্র উপায়। হে রাজন! তামস, রাজন ও 

সাত্বিকগুণের অনুনারে ভক্তি দশবিধ। কোন ব্যক্তি যখন 

অন্যের বিনাশ কামনা করিয়া! নারায়ণকে ভজন! করিয়। 

থাকে, তাহার সেই ভক্তিকে তামসাধম ভক্তি বলা যায় 

স্বৈরিণী যেমন নিজ পতির প্রতি কপট প্রণয় প্রকাশ করে, 
সেইরূপ কৈতবশীলতা সহকারে ভণ্ড ব্যক্তিগণ বিষ্ুণর 
প্রতি যে ভক্তি প্রকাঁশ করে, তাঁহ! তাম মধ্যমা, এবং অপর 
ব্যক্তিকে দেবপুজ। করিতে দেখিয়! তাঁহার অনুকরণপূর্ণবক 

হুরিকে যে অর্চমা কর] হয়, তাহ। তামসোতমা | 

“হে মহীগাল! এরূপ রাজদাধমা, রাজসমধ্যমা ও 
রাজসোত্তমা এবং সাত্বিকাধমা, সান্বিকমধ্যমা ও সাত্বি- 

কোত্তমা ভক্তি আছে; ক্রমান্বয়ে তাহা বর্ণন করিতেছি । 

ধনধান্যাদি প্রার্থনা করিয়! শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্তকে অর্চন। 

করিলে তাহ! রাজসাঁধমা ; সর্বলোকখ্যাতিকর কীর্ভি- 

লাভের উদ্দেশে পরম ভক্তির সহিত হরিকে অর্চন| করিলে, 
তাহা. রাজসমধ্যমা! এবং সালোক্যাদি পরমপদ কামনা 

করিয়া অচ্যতকে অর্চনা করিলে তাহা রাজসোভমা ভক্তি 
বলয়! কথিত | . স্বরৃতপাঁপের ক্ষয়কামনা করিয়া পরম 
শ্রস্কাদহকারে পূজা কর্ধিলে তাহ! সাত্বিকী.১-নারায়ণের 
ইহা প্রিয়.ও.অভিমূত এইরূপ স্থির ক্ুরিয়! লোককে গুশ্রাষা 

৩ 
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করিলে তাহ সাত্বিকমধ্যমা এবং বিধিজানে চক্রপাপিকে 

দাসের ন্যাঁয় কাঁর়মনোধাঁক্যে সেবা করিলে “অথবা নারা- 

য়ণের. মহিম! কীর্ভন শ্রবণে আপনাকে তন্ময় ভাঁবিয়। 

তাহাতে আহ্লার্দিত হইলে তাহা সাত্বিকোন্তমা ইহাই 

সকল ভক্তির শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মহীপতে ! এই সর্ব্বোন্তম। 

ভক্তিরও উত্তম! ভক্তি আছে। তাহ! অতি ছুল্লভ। “আমিই 

পরম বিঞু, আমাতেই এই সর্ধবজগৎ অবস্থিত এইরূপ যিনি 

সতত ধ্যান করিয়। থাকেন, ভীহার ভক্তিই উতমৌভ্তমা। 

«ছে রাঁজন্ ! উক্ত দশবিধ তক্তিদ্বারাই সংসার হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব জনন-মরণ-ক্লেশ হইতে নিষ্কতি লান্ত 

করিতে সক্ষম হয়। এই সকলের মধ্যে সাত্বিকী তক্তি হইতে 

পর্বকামন। সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, ৫ ভূপাল ! 

্ব স্ব আশ্রমোচিত কার্ধ্যের অনুষ্ঠান সহ জনার্দদনে ভক্ভি- 

উপহার পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করা উচিত) তাহা 

হইলে দংসার-বন্ধন হইতে যুক্তি লাভ করিতে পারিবে। 

নতুবা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তি করিলে সিদ্ধি 

লাভ করিতে পারা যায় না। তে ব্যক্তি ধন্দম পরিত্যাগ 

করিয়। একগাত্র ভক্তিতেই জীবিত থাকে, নারায়ণ তাহার 

প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না;_-কেননা তিনি আচারেই 

পুজিত হইয়া! থাকেন। আচারই নকল প্রকার আগমের 

প্রথম ও প্রধান বলিয়। পরিকথিত আছে। আচার হইতে 

ধর্ম এবং ধর্ম হইতে অফ্যুতকে লাভ করিতে পারা যাঁয়। 

.. পে মহীশ্বর ! তুষি যাহা কিছু আমাকে, জিজ্ঞাসা 

করিলে তৎসমস্তের উত্তর দিলাম ; এক্ষণে আমার একান্ত 
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ইচ্ছ। ভূমি ধার্মিক হইয়া স্থখে পৃথিবী শান করিতে থাক; 
এবং অভেদজ্ঞকানে হরিহরকে পুজা! করিয়া ভগবানের 

স্বপ্রসাদ ও সর্ববকামনার চরিতার্থতা লাভ কর। .-বৎ্স ! 

শিবই হরি এবং হরিই শিব। হরিহরে যে মুঢ় ভেদভাব 
আরোপ করে, মে কোটি কোটি কল্প নরকভোঁগ করিয়! 
থাকে । হেরাজন্! তোমার পিতামহগণ মহাপাতকী ও 
আত্বঘাতক ; কপিলকোপে বিদগ্ধ হুইয়! তাহারা এক্ষণে 
নরকে বাস করিতেছে । পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার সলিলসেকে 

তাহাদিগকে উদ্ধার কর। গঙ্গার স্পবিত্র নৈকতভূমে 
জীবন ত্যাগ অথবা সৎকার লাভ করা যাহার ভাগ্যে ঘটিয়! 
উঠে না, যদি তাহার কেশ, অস্থি, নখ, দস্ত অথবা ভক্্ 
বিষুণপদ্দীর জলে নিক্ষেপ করা হয়, তাহা হুইলে সে ব্যক্তি 
মহাঁপাতকী হইলেও বিষ্ণুর চরণতলে স্থান লাভ করিতে 
সক্ষম হয়।” | 

এই কথ। বলিয়। ধর্মরাজ ধার্িকশ্রেষ্ঠ ভগীরথের সম্মুখে 
অন্তরিত হইলেন। রাজাঁও তপশ্চরণ করিবার অভিলাষে 

সচিবগণের হস্তে রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া হিমগিরিতে 

গমন করিলেন। 
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ভগীরথের গঙ্গানয়ন। 

. ুনিশশ পরম কৌতুহল সহকারে সবিনয়ে ছিজ্ঞানা 
করিলেন, “হে মহামুনে ! মহীপতি ভগীরথ হিমগ্িরিতে 

উপস্থিত হইয়। কি কি করিলেন এবং কি উপায়েই বা 

লোকপাঁবনী স্বরধুনীকে মর্তলোকে আনয়ন করিতে সক্ষম 

হইলেন? ' 
.. মুমুক্ষ ধষিগণের বাঁক্য শ্রবণে পুরাণতত্তজ্ঞ সৃত পুনর্ববার 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, “হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! মহাত্মা ভগীরথ 

জটাচীর ধাঁরণপুরর্বক হিমাদ্রি প্রদেশে যাইতে যাইতে 
গোঁদাবরী তটে যাইয়। উপস্থিত হইলেন । তথায় ভগবান 

ভূগুমুনির পবিজ্র আশ্রম তাহার নয়নপথে পতিত হইল। 

সেই পুণ্যময় তপোঁবন পরম রমণীয়। তাহা বিবিধ ফল 
ও কুম্তম পদপে পরিরুত। তাহার কোথাও প্লক্ষ, যজ্- 

ডম্বুর, শমী, শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল ও অশ্বথ - প্রস্ততি 

বিবিধ বিশাল মহীরুহ একত্র সঞ্জাত হইয়া শাখায় শাখায় 
তালিঙ্গন পুর্ববক স্নিগ্ধ ছায়ামগ্ুল স্যস্তি করিয়াছে, কোথাও 

বাঁ মালতী, যৃথিকা, চম্পক প্রভৃতি নানাপ্রকার কুন্থমতরু 
ফুল্প ফুলজাঁলে স্রশোভিত হইয়া বিমল পরিমল বিতরণ 
করিতেছে ; ভ্রমরগ্রণ মকরন্দ €লোভে গুণ গুণ রবে. পুষ্প 

হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়! ॥ বেড়াইতেছে ৮ -শাস্ত 
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মাতঙ্গ ও বরাহগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; চমরী 
শিশুগণ ক্সিপ্ধ ছায়াতলে শয়ন করিয়া রোঁমস্থ করিতেছে 
এবং কৃষ্ণসার মবগগণ প্রক্ষ ও ঈচ্গুদী প্রভৃতি বৃক্ষতনঘে বিউ- 

রণ করিয়া স্বচ্ছন্দে ভূপতিত ফলসমূহ ভক্ষণ করিতেছে 
অথবা! মুনিকন্যাঁগণের পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ ধাবমান হইতেছে । 
কোথাও ছাঁয়া-পাদপের নিবিড় পত্রাবলির মধ্যে উপবেশন 

পূর্বক শুক, পিক ও সারিক প্রভৃতি নানা কলকণ বিহঙ্গ 
শ্রবধণমোহন স্বরে আপন মনে গান করিতেছে, তাঁহার নিন্ন- 

স্থিত শাখার উপরিভাগে ময়ূর ময়ূরী পরম আনন্দ সহকারে 

পল্লব হইতে পল্লবান্তরে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে ; 
দূরে আশ্রম-কৃটির সম্মুখে শুদ্বাচারিণী মুনিকন্যাগণ স্ব স্ব 

মনোনীত পাঁদপসমূহের আল্বাঁলবদ্ধ মূলদেশে ধীরে ধীরে 

সলিল দেচন করিতেছেন । পক্ষিকুলের নিবিড় কলরব 

অতিক্রম পূর্বক খধিগণের উচ্চারিত বেদমন্ত্র শান্ত ও 

গভীর রবে উদগীত হুইয়! শাম্তিময় হপোঁবত্র সৌন্দর্য্য 
ও গান্তীর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছে । 

মহাঁভাগ ভগীরথ সেই পরম মনোরম আশ্রম মধ্যে 

প্রবিষ্ট হইলেন এবং সসম্ত্রমে মণ্ডপ সমীপে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন ভগবান্ ভূগু শিষ্যমগুলে পরিবৃত হুইয়। পর- 
ব্রষ্মের মহিম! কীর্ভন করিতেছেন । হে দ্বিজকুল। সেই 
তপোনিধির তেঙ্জ সূর্য্যের স্যাঁয় নিতান্ত অধুষ্য। দেই 
তৈজঃপুপ্ত পরমর্ষির চরণতলে বিধিবৎ প্রণত হইয়! রাজ! 
কতার্থ হইলেন। মুনীন্দ্র যথাবিহিত সম্মান সহকারে 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাস! করিলেন । 
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অনস্তর যথাকালে স্ৃগুর নিকট আতিথ্য সৎকার লাভ 

করিয়া! মহ্ট্পতি ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় নততর বচনে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! আপনি সর্ববধণ্মজ্ত ; সকল 

প্রকার শাস্ত্রই সম্যকরূপ আপনার অধিগত হইয়াছে? 
এক্ষণে এ দাস আপনার নিকট কয়েকটি তত্ব জানিতে ইচ্ছ।' 
করিতেছে ; অনুগ্রহ করিয়া উত্তরদানে চরিতার্থ করুন। 

প্রভে। ! নারায়ণ মানবের প্রতি কিসে সন্তষ্ট হয়েন? কিসে 
উাহার তৃষ্টি উৎপাদন এবং সংসার সাগর হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে পারা যায় ? কিরূপ কর্থ্দেই বা তীহার পৃজ! 
কর! উচিত, অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট তাহ! কীর্তন 

করুন|” 
ভূপাল ভগীরথের এই পবিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া 

মুনিবর ভগ পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং স্েহসিক্ত স্বরে 
বলিলেন,_-“রাজন্! তোমার অভিলষিত বিষয় জানিতে 

পারিয়াছি।. তুমি পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ, নতুবা! স্বীয় 
পিভৃপিতামহদিগের উদ্ধারসাধনে কেন কৃতসন্কল্প হইয়াছ ; 
বস! গঙ্গাসলিল স্পর্শ ও হরিনামাদি পুণ্যকর্্ম দ্বারা ঘিনি 

আপনাকে ও আপনার বংশকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা! করেন, 

তিনি নিশ্চয়ই নররূপী নারায়ণ । মানবগণের কি প্রকার 
কার্য্যে দেবদেব নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া! ত।হাদিগের মনস্কাঁমন: 

সিদ্ধ করিয়। থাকেন, তাহার বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্তন 

করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ধত্য, শৌচ, সর্ব 
জীষে সমান দয়া, হরিধ্যান ও মংসঙ্গ এই কয়েকটা বিষয় 
পু্্যার্জলেন, প্রধান উপায় । . আক্এব যু /" তুমি সত্য- 
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পরায়ণ ও অহিংসারত হুইয়া সর্বজীবের হিতানুষ্ঠীনে 
ধৃতব্রত হও, দুর্জন সংসর্গ বিষব€ৎ ত্যাগ করিয়। সাধুসমা- 

গযে জীবন যাপন কর, অহোৌরাত্র বিবিধ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা 
মনাতন বিষুণর ধ্যান ও পূজায় রত হও এবং অঙ্টাক্ষর জপ 

করিতে থাক এই সকল পুণ্যকার্যে নিশ্চয়ই তোমার 
মঙ্গল হুইবে ;- তুমি পর। শাস্তি লাভ করিতে পারিবে ।” 

অনন্তর ভগীরথ সবিনয়ে জিজ্ঞানা করিলেন '“হে 
তপোধন ! সত্য কাহাকে বলে এবং অহিংসাই ব কিরূপ ? 

কি প্রকারে সর্বভূতের হিতানুষ্ঠান করিতে পারা যায়? 
শীন্রমতে অনৃত কিরূপ এবং কাহারাই ব ছুর্জন ? কিরূপ 
ব্যক্তিকে সাধু বল! যায়? পুণ্য কিদৃশ ? কি প্রকারে 

বিষ্ণুর স্মরণ ও পুজ1 করা কর্তব্য ? পুজা ও শান্তিই ব। 
কিরূপ £ এবং অষ্টাক্ষরই বাঁকাহাকে বলে? মুনিবর ! 
আপনি সর্ববপান্ত্রজ্ঞ। পুক্রবৎসল ! আমি আপনার পুত্র 

তুল্য, অতএব কৃপা করিয়। এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করুন|” 
তগীরথের এই কথ! শ্রবণ করিয়। মুনীশ্বর ভৃগু অতিশয় 

সত্যষ্ট হইলেন এবং তাহাকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়! 
সম্সেহে বলিলেন,_+“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই 
প্রশংসনীয়; নতুবা এই সকল পবিত্র বিষয়ে তোমার 
বুভুত্। জন্মিবে কেন? এক্ষণে তুমি যাহা কিছু জিজ্ঞাস! 
করিলে, ভৎসমস্তের উত্তরদানে আমি প্রবৃত্ত হইলাম? 
রাজন্! ধর্্মপরাঁয়ণ সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ ধর্পের আবি- 

রোধে এবং দেশ, কাল ও পাত্রের বিবেচনায় যে যথার্থ 

বাক্য উচ্চারণ করিয়! ধাকেন, তাহাই সত্য । যে কার্ধ্ম্বারা 
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কোন জীবজন্তরই ক্লেশ জনিত ন] হয়, তাহা অহিংস, 
এই মঙ্গলময়ী বৃত্তি হইতে সকল কামন] পিদ্ধ হইয়া থাকে । 
কে কার্য্য দ্বারা ধর্্মানুষ্ঠানের সহায়তা হয়, সর্ব্ধর্ম্মজ 
পণ্ডিতগণ ধলেন তাহ] দ্বারাই মর্বলোকের মঙ্গল সাধন 

করিতে পারা যাঁয়। ধর্ীধন্্ বিচার ন! করিয়া, বিবেকের 

পরামর্শ না লইয়া কেবল ইচ্ছর অনুবর্তন পূর্ববক যে বাক্য 
উচ্চারণ কর হয়, তাহাই অনৃত ;__-অসত্য কথায় অমঙ্গল 
ভিন্ন কখনও মঙ্গল সাধিত হয় না। ধর্ন্মাধন্জ ও ন্যায়ান্যায় 

বিচার পূর্বক বেদমার্গের অনুসরণ করিয়া ধাহীরা' সকল 
জীবের হিতানুষ্ঠানে সদা! আসক্ত, তাহারাই শাস্ত্রানুলারে 

সাধু বলিয়৷ পরিকীর্তিত হইতে পারেন। কিন্তু যাহার 

মূর্খ, যাহাদের মতি নিরন্তর কুমার্গগাঁমিনী, তাহারাই 
দুর্জন); এই নরাধমগণ নকল প্রকার কার্য্যের বহিষ্কুত। 

যাহাতে নারায়ণের ও নিজের প্রীতি উৎপাদিত হয়, যাহাতে 

সাধু ব্যক্তিগণের মনস্তষ্ি সাধন করিতে পার! যায়, তাহাই 
পুণ্য ; পুণ্যই জগতের প্রধান “মঙ্গল । পুণ্যহীন ব্যক্তি- 

দিগের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। নাঁরায়ণের নাম 

স্মরণ করিবামাত্র হৃদয়ে যে অপূর্ব প্রীতি জন্মে”মনে 

হইতে থাকে এই সমস্তই বিষু্র, তিনিই সর্ববদেবময়, 
তাহাকে থাবিধানে পুজ! করিতে হইবে ;--সেই প্রীতিই 
ভক্তি। এঁই ভক্তিই পূজার অগ্রদূতী,--পুজার লারপর্ববস্য 
মিষু সর্ববভৃতময় তিনি অব্যয়, অক্ষয়, পরিপূর্ণ, সনাতন ;-- 
এইজ্সপ...য়ে অভেদপ্রদ!- ভক্তি) তাহাই পূজ1।. শঙ্জমিত্রে 
লমান ভা “সকল: বিষয়েই বিণগ়্ ও শীলতা এবং যদৃচ্ছা 
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লাভেই যে সন্তুষ্টি, তাহাই শাস্তি । হে রাজন! শাস্তিই 
সমস্ত হ্বখের কারণ, মোহান্ধ মানব যতদিন না শাস্তি লাভ 

করিতে পারে, ততদিন সে জীবনে কোন সুখ ' সম্ভোগ 

করিতে সক্ষম হয় না। বৎস! এই সকল বিষয় হইতে 
তপসিদ্ধি লাভ করিতে পার! যায় এবং পাপী লোক 

সত্বর পাপ হইতে নিক্কুতি পাইয়া থাকে। 
“ছে রাজেন্দ্র! ইতিপূর্বে যে অক্টাক্ষরের বিষয় 

তোমাকে বলিয়াছি, তাহারও ব্যাখ্য। করিতেছি, শ্রবণ 

কর। অধ্টাক্ষর একটা মহামন্ত্র;_ইহা জপ করিলে 

সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ইহা! 
পুরুধার্থের একমাত্র সাধন। প্রণব উচ্চারণ পুর্ববক “নমে! 
নারায়ণায়”, বলিয়। জপ করিবে । সেই মময়ে তোমার 
মনোমধ্যে যেন ভগবানের ভক্তবৎসল মূর্তি জাগরূক থাকে । 

সেই শশচক্রধর, শান্ত গম্ভীর, অথচ প্রফুল্ল বদন! বামে 

লোকমাত। ঈন্দিরা; সেই কিরীটকুগুলধর, নানালঙ্কার- 
শোভিত ; সেই কৌনস্তভমর্িলিক। শ্রীবসা্ষিত বিশাল বক্ষ 
স্পর্শ করিয়! গলদেশে শোভমান ; সেই পীতাম্বর কটিতটে 
পরিহিত ;--সম্মুখে পদতলে স্বরাস্বর ও মুনিগণ প্রণত | 
বস! অনাদিনিধন, অনন্ত, অপরাজিত, ভক্তবৎসল মহা 

বিষ্ণুর এ বরাভয়প্রদ লোকরঞ্জন মূত্তি ধ্যান করিলে মানৰ 
সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিতে সক্ষম হয়। 

প্লাজন! তিনিই সমস্ত জগতের হৃষ্তিকর্ত। ; তিনিই 
রক্ষাকর্তা, তিনিই সংহারকর্ত। ! তাহাকে ছজনা, করিলে 
জীব সর্বকামনার সাফল্য লাভ করিতে পারে। সেই 

২৪. 
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অন্তর্যামী, নিত্য, নিরঞ্জন, পরিপূর্ণ পরব্রহ্ষমের মহিম] শুনিতে 
যখন উৎস্থক হুইয়াছ, তখন তুমি নিশ্চয়ই পুণ্যবান্। যাও, 
বগম, এক্ষণে আমি আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হউক, 
তোমার তপ স্সিদ্ধ হউক; তুমি পরমানন্দ সহকারে যথেচ্ছ 
স্থানে গমন কর ।” 

মহধি ভূগুর উক্তরূপ আশীর্বাদ লাভে পরম প্রীত 
হইয়! রাজ! ভগীরথ হিমালয়প্রদেশে উপস্থিত হইলেন 

এবং পরম পবিত্র ও মনোরম গঙ্গাতীরে নাদেশ্বর নামক 

পুণ্যক্ষেত্রে কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
তিনি ত্রিসন্ধ্য| স্নান করিতে লাঁগিলেন। কন্দমূলফল ও জীর্ণ- 

পত্র তাহার ভোজ্য হইল। তিনি যথাকালে অতিথিমেব। 
করিতেন। তিনি শান্ত, বিনয়ী, হোমপরায়ণ, সর্ববভূতের 
হিতসাধক ও নারায়ণভক্ত | ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া তিনি 
ফল, পুষ্প, পত্র ও জলে নারায়ণের পুজা করিতেন। 
তাহার তপশ্তার কঠোরতার সহিত ধের্য্য বাড়িতে 

লাগিল; কন্দমূলফলাঁদি ভোজন পূর্বক ছুরূহ তপন্যায় 

দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া ভগীরথ ক্রমে শুক্ষ পত্র 

সেবন করিতে লাগিলেন; তাহার পর কেবল জল); 

তাহার পর কেবল বায়ু,তদন্তে প্রাণায়াম,__পরি- 

শেষে নিরুচ্ছাসপর হইয়া হ্থদারুণ তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 

হইলেন । 

মহীপাল ভগ্গীরথ এইরূপে যষ্টি সহত্্র বদর কঠোর 

তপশ্চরণ করিলেন। সেই সময়ে ভাহার নাসাপুট হইতে 
বিকট ধূম উদগাত হইল। তদ্র্শনে দেবতাগণ বিষম ভয়ে 
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আকুলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের ভয় হইতে লাগিল 
বুঝি ভগীরথ তাহাদের সকলের অধিকার লাভ করিবার 

আশায় সেই তীণ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দারুণ 
ভয়ে নিপীড়িত হুইয়। তীহাঁরা অবশেষে জগন্নাথ বিষ্ণুর 

শরণাপন্ন হইলেন। ক্ষীরাঁন্ধির উত্তর তীরে উপস্থিত হুইয়। 
তাহারা ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ;--“জগদেকনাঁথ, 

শরণাগতপালক পরমেশ্বরের চরণতলে আমরা প্রণত 

হইলাম। যিনি সত্য, যিনি সনাতন, যিনি পরিপূর্ণ 
পরমেশ্বর ; ধার্মিক ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অপুর্ব তেজোঁবৎ 

যিনি বিরাজ করেন; যাহার নাম স্মরণ করিবামাত্র মহা 

পাতকীরও সমস্ত পাপ প্রশমিত হুইয়! যাঁয়; পুরুষার্থসিদ্ধি 
লাভ করিবার আশায় সেই আদ্য পুরাণপুরুষ নারায়ণকে 
প্রণাম করি। ধাঁহার তেজে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রাদি 
আলোকিত হইয়া থাকে ; ধাহার অলঙ্ঘ্য বিধির অনুসারে 

সাগর ও নদনদীকৃল তীর অতিক্রম করিতে পারে না; 
অনাদি অনন্তকাল ধাহার আত্বাম্বরূপ ; সেই ভ্রিলোকনাথ 

পরমেশ্বরকে নমস্কার | ঘিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ স্থষ্টি করিতে- 
ছেন, বিঞ্রূপে পালন করিতেছেন, এবং মহেশ্বররূপে 
হার করিতেছেন ; সেই যুরারি মধুকৈটভারি জনার্দনকে 

নমস্কার । যিনি স্বীয় ভক্তদিগের সন্কল্পের সিদ্ধিম্বরূপ ; 

একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যে ধাহাকে জানিতে পারা যায়, 

যিনি অনাদি ও অনন্ত; জ্ঞানী মহাপুরুষদিগের পক্ষে যিনি 
আনন্দস্বরূপ ;) সেই লচ্চিৎ। সদাঁনন্দ, আদিদেবকে নমস্কার । 

যিনি-নিরাকার হুইয়াও সাকার, ব্ধপহীন হুইয়াও সরূপ; 
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ব্রহ্মাদি দেবগণ ধাহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন, সেই 

পীতান্বর, পুরুষোভ্ভষ নাঁরায়ণকে নমক্কীর | যিনি যজ্ঞপ্রিয় 
ও যজ্তকর, যাহা ব্যতিরেকে কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হইতে 
পারে না; ; সেই যজ্ঞাধিপতি যজ্ঞেশ্বরকে নমস্কার । হে 
প্রভে। ! হে জগন্নীথ, শরণাগতপাঁলক ! ভগীরথের কঠোর 

তপে শঙ্কিত হইয়। আমর! আপনার চরণতলে শরণ লইতে 

আসিয়াছি; ইত্টদাতঃ ! আমাদিগের দুঃখ দূর করুন|” 

ইন্দ্রাদি দেবগণের এই করুণ স্তব শ্রবণ করিয়! ভগবান্ 
মহাবিষুত তাহাদিগের নিকট রাঁজষি ভগীরথের পবিত্র 
চরিত কীর্তন করিলেন এবং তাহাদিগকে অভয়বরদানে 

আশ্বস্ত করিয়! শঙ্খচক্রধর, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ প্রফুল্ল বরদ- 

বেশে ভগীরথের সম্মুখে আবিভূতি হইলেন । রাজধি তখন 
পরমাত্মায় সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করিয়। ব্রহ্ম সনাতনকে চিন্ত। 
করিতেছিলেন। সহস! তাহার হৃদয় অপূর্ব আনন্দরসে 

আপ্লুত হইল। তিনি নয়ন উম্্ীলন করিয়া দেবদেব 
নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন ;--দেখিলেন 

পীতাম্বরধর, অতসীকুম্থমবর্ণ বিকচ কমললোচন নারায়ণ 

প্রসন্নবদনে তাঁহার সম্মুখে আসিয়। দণ্ডায়মান হইয়াছেন । 

ভগবানের ক্সিগ্ধ তেজঃপ্রভাবে দিগন্তর আলোকিত ; জগৎ 
অনুপম ন্বর্গীয় সৌরছে পরিপূর্ণ । তীহার শিরে কীরিট, 
শ্রবণে কুণুল, গলে কৌস্তত মালা, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ । 

উাহার দীর্ঘ বাহু; ভীহার চরণযুগল বিকসিত পান্মবৎ 

শেভিমান ; স্থরনর তাঁপসগণ ভক্তিসহকাঁয়ে সেই মোক্ষপ্রদ 
পাদ্দপত্ম পূজা করিতেছেন । 
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বিশ্বরূপ জনার্দনকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখিয়া! ভগীরথ 
দণ্ডর ভূমিতলে প্রণত হইলেন। তাঁহার হৃদয় অনীম 

আনন্দরদে আপ্লুত হইল; সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল । 
অতিশয় আনন্দে উৎফুন্ হইয়া তিনি নারায়ণের চরণতলে 
পতিত হইলেন এবং ভক্তিগদগদস্বরে কেবল বার বার 
“কৃষ্ত ! কৃষ্ণ !” বলিতে লাগিলেন । 

ভূতভাবন ভূবনপতি রাজধি ভগীরথের মনোভাব বুঝিতে 
পারিয়া যার পর নাই সন্ত হইলেন এবং ভগীরথকে 
সম্বোধন করিয়! ম্রেহসিক্ত' স্বরে বলিলেন, “ভগীরথ ! 
মহাভাগ ! সত্বর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; সত্বর 
তোমার পুর্বপিতামহগণ আমার ভবনে স্থান লাভ করিবে। 

বৎস! এক্ষণে তুমি যথাশক্তি আমার মৃত্যন্তর শস্তু মহেশ্বরকে 
পুজা কর) নিশ্চয়ই তিনি স্তষ্ট হইয়া তোমার সমস্ত 
অভিলাষ পূরণ করিবেন। দেখ, শিব সকলের মঙ্গল ও 

স্থখ প্রদান করিয়। থাকেন ; আমিও প্রত্যহ সেই গিরিজা- 

পতি গিরিশের পূজ! করিয়া থাকি । তিনি সকলের বন্দশীয়, 
সমস্ত দেবতার বরেণ্য । অতএব, বৎস, তাহার আরাধনায় 

প্রবৃত্ত হও | সেই অনাঁদিনিধন, অপরাজিত পরমেশ্বরকে 
পূজা! করিলে সর্ববকামন! স্থসিদ্ধ, হুইয়া! থাকে । তুমি পৃজ! 
করিলে নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রতি সস্তষ্ট হইবেন ; 
নিশ্চয়ই €তাঁমার মহা! মঙ্গল সাধিত হইবে |” এই বলিয়। 
বিষ্ণু অন্তর্থিত হইলেন । 

তখম ভগ্গীরথ ভূষিশয্যা ত্যাগ করিয়! িভ্রান্তভাবে 
দণ্ডায়মান হইলেন। সকলই ভীহাঁর স্বপ্রের ম্যায় 
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বোধ হইতে লাগিল। তিনি কি করিবেন, কোথায় 
যাইবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । 
তৎ্কালে নানাপ্রকার চিত্ত! তাহার মনোমধ্যে উদ্দিত 
হইতে লার্গিল। তিনি একবার ভাবিলেন, “ইহা কি স্বপ্ন 

না সত্য 1” আবার পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত করিলেন, “ন৷ স্বপ্ন 

এ 

কেন ? সত্যই বোধ হইতেছে। এই যে জগদ্গুরু নারায়ণ 
আমার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া আমাকে নানাপ্রকার 

আশ্বান দিয়! গেলেন; এখনও তাহার প্রফুল্প বরদমূর্তি 
আমার সম্মুখে যেন বিরাজ করিতেছেন ।” তিনি আবার 
নয়ন নিমীলন করিয়া হৃদয়ে সেই সদানন্দকে দেখিতে 

পাইলেন। আনন্দের আর সীম! রহিল না। কিন্তু ভগীরথ 

কিছুতেই কিছুস্থির করিতে পাঁরিলেন না। সেই সময়ে 
উচ্চ আকাশবাণী শ্রুত হইল “যাহা শুনিয়াছ, সমস্তই 
সত্য ; তৎদমস্তই পালন কর; কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। 

নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গল হইবে ।” 
ভগীরথের সকল চিন্তা দূর হুইল। তিনি সম্পূর্ণ 

আশ্বস্ত হইয়। পরম ভক্তিসহকারে সর্ধবদেবতারূপ, লোক- 

কারণ ঈশানের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন; “হে জগন্নাথ ! 

হে প্রণতার্তিনাশন, প্রমাগাগোচর, প্রণবাত্মক ঈশান ! 
আপনাকে নমস্কার। হে জগন্ময়! আপনিই অঙ্টী, 

আপনিই পালক, আপনিই নাশক । হে ভর্ধরেতঃ ! হে 
বিরূপাক্ষ, বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ! আপনার চরণে প্রণাম । 

হে অজ) অনস্ত, অবায়! আপনার আদি নাই,--মধ্য 
নাই,__অন্ত,নাই।. আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যোগীন্দ্র ও 
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মুনীক্্রগণও আপনাকে চিনিতে পারে নাই; আমি অকিঞ্চন ; 
আপনার যথাযোগ্য ভজন। কি করিব? হে লোকনাথ! 

নীলকণ ! পশুপতে ! আপনাকে নমস্কীর | হে চৈত্ন্তরূপ, 
প্রজানাথ, পতিতপাবন পরমেশ্বর ! এ দামের প্রতি প্রসন্ন 
হউন | হে রুদ্র, হে কন্দর্প, হে প্রচেতঃ, হে পিণাকহস্ত, 
সর্পভূষণ, ভূতনাথ ! আপনাকে প্রণাম করি। করুণাময় ! 
ভক্তবল! এ দীনের প্রতি প্রসন্ন হুউন।৮ এইরূপ 

নানাপ্রকার উপচাঁর দ্বারা পরম ভক্ত *্ভগীরথ ভূতভাবন 
ভোলানাথের স্তব করিতে লাঁগিলেন। তাহার ভক্তিপূর্ণ 
উপাঁসনায় সন্তুষ্ট হইয়! মৃত্যুঞ্জয় সদাশিব তাহার প্রত্যক্ষে 

আবির্ভূত হইলেন। পুণ্যাত্বা ভগীরথ সম্মুখে ভগবানের 
সেই প্রসন্ন মূর্তি দেখিতে পাইলেন ;__দেখিলেন সেই 
পঞ্চমুখ, সেই রজতগিরিসন্সিভ মূর্তি )- উন্নত ললাট-শেখরে 
উজ্জ্বল অর্ধ চন্দ্র বিরাজমান; বিশাল বক্ষে অস্থিমীল। ; 

দশভূজে দশবিধ পদার্থ; পরিধাঁনে গজচন্ম; পদতলে ইন্দ্রাদি 

দেবতাগণ করযোঁড়ে ধ্যানরত | 
মহাদেবের এই আনন্দময় বেশ দেখিয়া ভগীরথ 

সাষ্টাঙ্গে তাহার চরণতলে প্রণত হইলেন । অসীম ভক্তি- 

রসে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল.। তিনি অতুল আনন্দে 
বিহ্বল হুইয়! পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কেবল “মহাদেব ! 
মহাদেব 1” বলিয়! চীৎকার করিয়। বার বার প্রভুর চরণ- 
তলে পতিত হইতে লাগিলেন । তাহার অকৃত্রিম ভক্তির 

বিষয় জানিতে পারিয়৷ শঙ্কর স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন, 

“বৎস ! আমি তোমার প্রতি সন্তষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে 
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স্তখে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। হে পুণ্যাতান! তোমার 

কঠোর তপস্ত ও ভক্তিপুর্ণ স্তবে আমি পরম ্রীন্তি লাত 

করিয়ুছি ; এক্ষণে আশীর্বাদ 'করি ইহলোফে” কুল স্খ- 
ভোগ ক্রি অন্তে মোক্ষ লাভ করিবে । 'এক্ষণৈ তোমার 

মনোঁমত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা চিরে প্রদান 

করিতেছি ।” 

ভগবান ভূতনাথের এই মধুময় আশ্বাপবাক্যে উৎসাহিত 

হইয়া ভগীরথ কৃর্তীপ্জলিপুটে বিনয়নআ্্চনে প্রার্থনা করি- 
লেন, «হে দীননাথ, ভক্তবৎসল ! যদি অনুগ্রহ করিয়। 

ভক্তকে বরদানে সম্মত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 

ভ্রিপথগামিনী লোকপাবনী গঙ্গাকে অর্পণ করিয়া আমার 

পিতামহদিগকে উদ্ধার করুন” 

অনস্তর মহাদেব বলিলেন, “বস! আমি তোমাকে 

গঙ্গ! এবং তোমার পিতামহদিগকে পরমা গতি প্রদান 

করিলাম ।৮ অমনি তিনি সেইস্থলেই অন্তঙ্থিত হইলেন । 
অমনি তাঁহার জটাজাঁল হইতে বিগলিত হইয়া ভগবতী গঙ্গ। 

সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতে করিতে ভগীরথের অন্ুগমন 

করিলেন । 

সেইদিন হইতে পতিতপাঁবনী গঙ্গা ভাগীরী নামে 
জগতে প্রসিদ্ধ হইলেন। সগরের ছুরাচার আত্মঞজগণ 
যেস্ছলে মহষি কপিলের কোপানলে দগ্ধ হইয়াছিল, 

হুরধুনী সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের 
ভথ্মরাশি তদীয় পবিত্র জলপ্রবাহে প্লাবিত হুইবা- 

মাত্র তাহারা নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। 
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মগরসন্তানদিগকে পাপমুক্ত জানিয় যমরাঁজ তাহাদিগকে 

প্রণাম ও বিধিবৎ অর্চনা! করিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন, 

“হে রাজকুমারগণ ! নিজের কর্্মদোষে তোমরা এতদিন 

নিদারুণ নরকাঁনল ভোগ করিলে; কিন্তু এক্ষণে সাধু 
ভগীরথের অনীম পুণ্যপ্রভাবে তোমাদের সমস্ত পাপ নষ্ট 
হইল; আজি তোমাদের জন্য স্বর্ঘার উন্মুক্ত হইল। 
ধন্য ভগীরথ ;- ধন্য সগর-কুল। আজি তোমরা ধন্য হইলে। 
যাও, ব€নগণ ! এক্ষণে সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ, চিরানন্দময় 
বিফুলোকে গমন করিয়! অনন্ত স্থখ সম্ভোগ কর।৮ এই 
কথা বলিয়া ধর্মরাজ সগরসন্ভানদিগকে বিদায় দিলেন । 

রাজকুমারগণও শতকোটিকুলে সমাঁরৃত হইয়া বিষুণলোকে 
স্থান প্রার্ত হইলেন । 

্ব্ৎ 

, ষোড়শ অধ্যায় । 

স্বাদশী ও পুর্ণিম! ব্রত। 

দৃত বলিলেন, “হে খধিসত্তমগণ! যে সকল ক্রতের 
অনুষ্ঠানে নারাঁয়ণের প্রসাদ লাভ করিতে পারা যায়, 

এক্ষণে তৎসমস্তের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
প্রতিমাসের শুরা ঘ্বাদশী অতি পবিত্র; এ তিথিতে 

৫ 
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বিধিবৎ বিশ্বপতি নারায়ণের পূজ| করিতে পারিলে মানব 
পরম তপ লাভ করিয়া এহিক ও পারলৌকিক উত্ভয় 
জীবনেই সখ সম্ভোগ করিতে লক্ষম হয় 

হে দ্বিজবর্গ! মার্গশীর্ষের সীত পক্ষে শুভ ছ্াদশী 

তিথিতে উপবাস করিয়! পরম শ্রদ্ধা সহকারে মানব 

জঁলশীয়ী অচ্যুতের অর্চন। করিবে। সেই দিবস প্রাতঃকালে 
শয্যা' হইতে গাত্রোথান পূর্বক দস্তধাবন এবং শুরু বাস 
পরিধান করিয়। কিঞ্বধ গন্ধ পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা ষথাবিধানে 

নারায়ণের পুজা! করিতে হয়| ইহার পর হোম; তদন্তে 
নঁরাঁযণকে ছুগ্ধে স্নাপিত করিবে, নানাপ্রকাঁর নৈবেদ্য 

ভক্ষ্য, ভোজ্যাদি এবং গীতবাদ্যদ্বার] তাহার 'অচ্চন1 করিবে। 

শেষে সমস্ত রজনী শালগ্রাম সমীপে জাগরণ করিয়া 

থাকিবে । এইরূপ বিধানে লক্ষী ও নারায়ণের ভ্রিকাল 
পুজ। করিয়া পরদিন প্রত্যুষে শষ্য! ত্যাগ পূর্ধবক উখিত 
হইবে এবং যথাবিধি প্রাত£ক্রিয়া সম্পাদন করিয়! পুর্বববৎ, 
শুদ্বান্তঃকরণে মম্তরপী কেশবের অর্চন। ঝগ্াবে। তাহার 
পরঘ্বত ও নারিকেলজল মিশ্রিত স্থন্বাছু 'পাঁয়স প্রস্তত 

করিয়া বিধিবৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পরম ভক্তি সহকারে 

ব্রাঙ্মণদিগকে দাঁন করিবে । ব্রাক্ধণভোজন সমাপ্ত হইলে 

পর আপনি ভোজন করিতে বসিবে। যেব্যক্তি ভক্তিপুর্ণ 
ঈদয়ে এইরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে বিঞুলোকে স্থান 

প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয়। 

এইরূপ বিধি অনুসরণ পূর্ববক প্রতি মাসের শুরাহাদশী 
ভিথিতে যথানিধানে নারায়ণের পুজা করিলে মান স্বীয় 



যোশ অধ্যায়। ১১ 

অভীষ্টের সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়। থাকে । তাহা 

হইতে তাঁহার সকল পাপ বিনৰ্ট হইয়া যাঁয়; দেই গত- 

পাপ পুরুষ এক বিংশতি কুলে সমারৃত হইয়৷ চির্লান্দময় 
বিষুভবনে স্থান লাভ করে। 

হে মুনিগণ ! এইরূপ আর একটী পুণ্যময় ব্রতের বিবরণ' 
বলিতেছি, নিবিষ্ট চিন্তে শ্রবণ করুন। সেই ব্রতের নাম 
পূর্ণিমাব্রত ॥ ব্রান্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এবং চতুবর্ণের 
যোষিগ্ুকুল এই পূর্ণিমাব্রত অনুষ্ঠান কপ্চিতে পারে। এই 
ব্রত পরম পবিত্র ; ইহাতে সকল কামন! সিদ্ধ হয়, ছুঃস্বপ্র 
ও দুষ্টগ্রহ নিকারিত হইয়া থাকে এবং সমস্ত ব্রতের ফল 
লাভ করিতে পারা যাঁয়। এক্ষণে আমি তাহার বিধান, 

কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ: করুন । 

মার্গশীর্ষ মাসের পবিত্র পুর্ণিম! দিবসে দন্তধাঁবন পূর্বক 
যথাবিধানে স্নান করিয়া শুরু বসন ধারণ করিবে; তাহার 

পর স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়! পাঁদদ্বয় প্রক্ষালন পুর্ববক 
নারায়ণের স্মরণ করিতে করিতে নিত্য নৈমিত্তিক দেবার্চন 
সম্পাদন করিবে । দেবারাধন শেষ হইলে সঙ্কল্প পূর্বক 
আঁদনাদি ও গন্ধ পুষ্প প্রসৃতিদ্বার। লক্ষমীনারাঁয়ণের পুজায় 
প্রন্বন্ত হইবে । দেই সময় দেব সমীপে যেন পুরাণ পাঠ, 
এবং নৃত্যগীতবাঁদ্যাদি হইতে থাকে । ইহার পর দেবতার 
পুরোতাগে চত্হ্স্ত পরিমিত স্থগ্ডিল প্রস্তত করিয়া, তাহাতে 

একবার, দ্বিবার, অথবা ত্রিবার ভক্তি সহকারে -ষথাবিধি 

হোম করিবে । হোযান্তে বিধিবত শান্তিমুক্ত জপ করিতে 
হইবে। তাহার পর দেবার” নিকট আগমন" করিয়া 
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পুনর্ধধার পূজা করিবে । যথাবিধানে পুজা সমাপ্ত হইলে 
যথাশক্তি ব্রাক্গণভোজন করাইবে এবং তদন্তে স্বয়ং ভৃত্য 

ও আঙ্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে ভোজন করিতে বসিবে 1 

শাস্ত্রোক্ত বিধানে উপবাস পূর্বক এইরূপে সম্বৎমর 
নারায়ণের পুজা করিয়! অবশেষে কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় 

ব্রত উদ্ঘাপন করিবে । তদ্ঘিধান এস্থলে বর্ণিত হইল। 
হে মুনিবর্গ ! চতুরত্র পরিমিত একটা মণ্ডপ প্রস্তত করিয়া 
বিবিধ পুষ্পমালা, ঈবতান, ধ্রজ, দীপ, কিস্কিনী, দর্পণ ও 
চামরাদি দ্বার! স্রশোভিত করিবে ;__-তাহার মধ্যে পঞ্চ- 

বর্ণময় সর্বতোভদ্র বিরাজিত থাঁকিবে। তাহার পর একটা 
জলপুর্ণ কুস্ত তদুপরি স্থাপন করিবে এবং বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত 
বসনে সেই কলন আচ্ছাদন পূর্বক স্বর্ণ, রৌপ্য, অথব1 তারে 
তাহা! অলঙ্ুত করিয়! লক্ষবীনারায়ণের মুর্তি তছুপরি স্থাপন 

করিতে হুইবে। অনন্তর পঞ্চাম্বতে ভগবানকে আম্রাপিত করিয়। 
গন্ধপুষ্প এবং ভক্ষ্য, ভোজ্য ও নৈবেদ্যাদি দ্বার। ভক্তিপূর্ণ 
হয়ে তাহার পূজা করিবে । দেবতা সম্মুখে রজনীযোগে 
জাগরণ কর্তব্য ; নতুবা অতীষ্টসিদ্ধি হইবার সম্ভাবন! নাই। 
পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোথান পূর্বক যথাবিধি ভগবানের পূজ! 
করিয়া পুরোহিতকে যথাশক্তি দক্ষিণাসহ দেবপ্রতিম। প্রদান 

করিবে ; তাহার পর সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়। 
স্বয়ং ভোজন করিবে । তখন ব্রত উদযাপিত হইবে । 
হে দ্বিজকুল! শাস্ত্রোক্ত বিধানে এই মহাপুণ্যগ্রদ 'পৃর্ণিমা- 
ত্রত.সমাপন কর্ধিতে পারিলে লোকে যোগ্গিজনছুল্লভি পরম 
পদ লাত করিতে সক্ষম হয়।৮ টি 
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ধ্বজাঁবোপণ ব্রত এবং সুমতি বাজাব উপাখ্যান । 

সুত বলিলেন, “হে খধিকুল! আমি এক্ষণে আর একটা 
পুণ্যপ্রদ ব্রতের বিবরণ বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ 

করুন। সেই ব্রতের নাম ধ্বজারোপণ ব্রত। এই ত্রতের 
অনুষ্ঠান হইতে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, সকল দুঃখ দূর 
হইয়। যায় এবং মানব দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদ লাভ করিতে 
সক্ষম হইয়। থাকে । হে মুনিগণ! বিষ্ণভবনে যে ব্যক্তি 
পতাকা রোপণ করেন, তিনি বিরিঞ্যাদি দেবগণেরও 

পুজ্য, অতএব তাহার মহা! পুণ্যের কথা আর কি বলিব? 
গঙ্গান্নান, তুলমীসেবা, শুন্য লিঙ্ঈপুজন, অথবা কুটুম্বকে 
রাশীকৃত ধনরত্ব প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, একমাত্র 

ধ্বজারোপণ হইতে সে মহাপুণ্য অর্জিত হইয়। থাকে । 
হে দ্বিজবর্গ! এই পুণ্যপ্রদদ ব্রতে যে সকল অনুষ্ঠান 

কর্তব্য, আমি ক্রমে ক্রমে তৎসমন্তের উল্লেখ করিতেছি। 

কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী এই ব্রতচাঁরণের প্রশস্ত দ্িবস। 
তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী একাদশী দিনে ব্রহ্ষচর্ধ্য 
অবলম্বন পূর্বক যথাবিধানে দন্তধাবন ও স্নান করিয়। 

বিশুদ্ধ বেশে নারায়ণের অগ্রে বিরামদায়িণী নিদ্রার 
ফ্োমল ক্রোড়ে নিশ! যাপন করিবে । তাহার পরদিন 

অতি প্রত্যুষে গাত্রোখান এবং ন্নানাহ্িকাদি সমাপন 



১৭৯৮ নারদীয় পুরাণ । ং 

করিয়া নারায়ণের পুজায় প্রবৃত্ত হইবে। তদন্তে ব্রাহ্গণ 

চতুষ্টয়ের সহকারে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ . সমাপন করিতে 

হয়” শ্রাদ্ধবিধি সম্পন্ন হইলে বস্ত্রসংযুক্ত ছুইটা ধ্বজস্তস্ত 
গায়প্রী জপ করিয়। প্রোক্ষণ করিবে । তাহার পর গুরু 

.পুপ্প, হরিদ্রা, অক্ষত ও গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা সেই পতাকাপটে 
সৃধ্য, চন্দ্র ও বৈনতেয়কে এবং স্তস্তগাত্রে বিধাঁতাঁকে পুজা 
করিতে হইবে। পুজার পর হোম এবং হোমান্তে রাত্তি- 
জাগরণ। তাহার পর প্রাতঃকালে উঠিয়! নিত্য ক্রিয়াকলাপ 
সমাপন পূর্বক গন্ধদ্রব্য ও কুস্থমাদি দ্বার। পূর্বববৎ দেবার্চন 
করিবে । দেবারাধন শেষ হইলে সুক্ত ও স্ত্োত্রপা্, 
এবং মনোহর নৃত্য, গীত বাদ্য সহকারে বিষ্ুঞভরনে ধ্বজ 
লইয়৷ যাইতে হইবে । 

হে বিপ্রকুল ! দেবালয়ের দ্বারদেশে অথব। শিখরোপরি 

ধ্বদণ্ড রোপণ করিতে হয়। পতাকার স্তম্ত যেন সুদৃঢ় 

ও দেখিতে স্থুন্দর হয়। এইরূপে স্রশোভন ধ্বজ দেবালঙ্ে 

স্থাপিত হইলে তাহা! ভক্তিনহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া! এই 
স্তোত্র উচ্চারণ করিবে£__পুগুরীকাক্ষ, বিশ্বভাবন, হৃধীকেশ, 

দেবদেব নারায়ণকে নমস্কার; ধাহ1 কর্তৃক এই নিখিল 
জগৎ স্যষ্ট হুইয়াছে; ষাহাঁতে সমস্ত প্রতিঠিত; অস্ত 
ধাহাঁতেই আবার সকলই লয়প্রাপ্ত হইবে; সেই জগন্ময় 
বিষুর পরণাগত হইলাম । ব্রহ্মাদি স্বরগণও ধাহার মহ্ম। 
বুঝিতে সক্ষম নহেন; যোগিগণ নিরন্তর যাহার প্রশংসা! 

করিয়া থাকেন; সেই জ্ঞানরূপী জগদীশ্বরকে: নমস্কার- 
স্বর্গ ষাহার মুদ্ধা, - অস্তরীক্ষ . যাহার, নাঁভী, পৃথিবী. ফাহার 
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 পদতল; দশদিক ধাঁহার শ্রোত্র এবং দিনকর ও শশান্ক যাহার 
চক্ষু ; ধাহার মুখ হইতে অগ্নি ও ব্রান্মণ, বা হইতে ক্ষত্রিয়, 

উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শুদ্র সঞ্জাত, হইয়ধছিল; 

ধাহার মন হইতে চন্দ্রমা, ও প্রাণ হইতে পবন উৎপন্ন 
হইয়াছে; সেই সর্কেশ্বর শুদ্ধ, নির্মল, নির্বিবিকাঁর, নিরঞ্জন 
নারায়ণকে নমস্কার । ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত ও সুক্ষ 
তন্মাত্র সমূহ ফাঁহা হইতে: জন্মিয়াছে, সেই সর্বতোভূক্ 
পরব্রক্মকে নমস্কার । বিনি নিগুণ হইয়াঁও সগুণ, নিরাকার 
হইয়াও সাকার; তত্বৃজ্ঞানী যোগীক্দ্রগণ ধাঁহাকে সর্ষব 

কারণের কারণ বলিয়। কীর্তন করিয়া থাকেন; সেই 

নিরাকার, নির্বিকার অজ পুরাণ পুরুষকে নমস্কার । যিনি 

সর্ববভূতের অন্তরাত্ম।; মায়ামুদ্ধ, মোহান্ধ ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে 

বিরাজ করিয়াও যিনি তাহাদিগের পক্ষে দূরস্থ; জ্ঞানীব্যক্তিগণ 
ষাহাকে সর্বদা দেখিতে পায়; সেই বিষণ আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন। সাঁধুব্যক্তিগণ যাঁহীকে সচ্চিদাঁনন্দ বিগ্রহ বলিয়। 

কীর্তন করেন, সেই পরেশ, পরমানন্দ পরাৎ্পরতর পর- 

মেশ্বরকে নমস্কার। জগতের হিতার্থ নান৷ যুর্তিতে যিনি 
পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বরকে 
বার' ধার নমস্কার করি, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।৮ 

'এইরূপ স্তব করিয়! বিষুণ ও ব্রাহ্ষণকে পূজা করিবে 
এবং দক্ষিণা ও বসনাদি দান পূর্বক পশ্চাৎ আচাধ্যকে 
আরাধনা করিয়া ভক্তিসহকারে যথাশক্তি ব্রাঙ্গণ ভোজন 
করাইবে। তাহার পর পুত্র, মিত্র ও কলত্র প্রস্ৃতি 
আত্মীয় ক্বজনগণের সহিত স্বয়ং পারণা করিবে। 



হি নারদীয় পুরাণ । 

হে বিপ্রকুল! যিনি ধ্বঙারোপণরূপ এই পরম পবিস্ত্র 
ব্রত উদ্যাপন করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি যে কি মহাপুণ্য 
লাভ করিতে পারেন, তাহা শ্রবণ করুন। তৎস্থাঁপিত 
ধ্বজপট বায়ুভরে যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন তাহার 

সমস্ত পাঁপ ক্ষয় পাঁইবে। মহাঁপাতকীই হউক, আঁর 

সর্বপাতকযুক্তই হউক, যদি বিষ্ুণমন্দিরে একবার ধ্রজ 

আরোপণ করিতে পারে, তাহা 'হইলে তাহার সমস্ত পাঁপ 

বিনষ্ট হুইয়া যাঁয়; এবং সেই ধ্বজ বিষুগগুছে যতদিন 
বিরাঁজ করিবে, তত সহজ্র যুগ সেই ব্যক্তি হরিম্বারূপ্য 
লাভ করিয়া বিষ্ণলোকে বাঁ করিতে সক্ষম হুইবে। যে 
মানব অপরের স্থাপিত ধ্বজদর্শনে আহ্লাদিত হইয়া থাকে, 

সে সমস্ত পাতক হইতে সদ্য নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। 
আহা! হরিভবনের দ্বারে অথবা শিরোদেশে থাকিয়! 

সেই পবিত্র পতাঁক! যখন মন্দ মন্দ সমীরণ সঞ্চারে পট পট 
রবে আন্দোলিত হইতে থাকে ; তখন নিমেবার্দমাত্রে সেই 
ধবজস্থাপকের সমস্ত পাপ অপনীত হইয়৷ যায় । 

হে খধিসভ্মগণ ! এই বিষয়ের একটী মনোরম উপা- 
খ্যান বলিতেছি সমাহিত মনে সকলে শ্রবণ করুন। 

ধার্দিকশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি নারদ এই কথা কীর্তন করিয়াছিলেন । 
কৃতযুগে পবিত্র সোঁমবংশে স্থমতি নামে একজন পরম 

গুণবাঁন নরপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি জ্ঞানী, 

ধার্মিক, রূপবান, সত্যসন্ধ, শুচি ও বিনয়ী; তিনি অতিথির 
পুজা করিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং নিত্য. যথাকালে 

আতিথ্য সকার সমাপন করিয়। জলগ্রহণ করিতেন ।: তিনি 
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পূজা! করিতেন, মান্যের সম্মান বৃদ্ধি করিতেন; সর্ববদ! 

হপ্নিকথ। শুনিতেন, এবং হরিভক্তদিগের শুশ্রাধায় নিরত 

খাঁকিতেন। তিনি কৃতজ্ঞ, শাস্ত, কীর্তিগ্রিয় ; সব্ুরভূর্তের 
হিতাকাজ্ী; এক কথায় তিনি সর্বগুণসম্পন্ন | 

মহানুভব স্থমতি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া পরম স্থখে 

সেই স্থবিস্তুত রাজ্য শানন করিতে লাঁগিলেন। তাহার 
পত্ধীর নাম সত্যমতি। সত্যমতি যেরূপ রূপবতী, সেইরূপ 
গুণবতী। তিনি পতিপ্রাণ। ও সর্ববস্থলক্ষণযুক্ত।। হে মুনিগণ ! 
এই পরম পুণ্যাত্বা রাজদম্পত্তি জাতিম্মর হইয়। নিয়ত 

সতকার্যের অনুষ্ঠানে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 
তাহার! ক্ষধিতকে অন্ন ও তৃষিতকে জল দান করিতেন 

এবং আপামর সাধারণের মঙ্গলার্থ সরোবর, তড়াঁগ কুপাঁদি 
ও মনোহর উদ্যান স্থাপন করিয়াছিলেন । মঞ্জুবাঁদিনী সতী 
ত্যমতি পবিত্রহ্ৃদয়ে নিত্য নারায়ণের গৃহে নৃত্য করিতেন ; 
ধার্টটিক স্ৃমতিও প্রত্যেক গুরু দ্বাদশী দিবসে বিষুতগুহে 

বিস্তর মনোজ্ঞ ধ্বজ আরোপণ করিতেন। তীাহাদিগের 

স্ত্রীপুরুষের যশে সমস্ত জগৎ পরিপুর্ণ হইয়াছিল, এমন কি 

দেবতাগণ ও ভাঁহাদিগের উভয়ের গুণ গান করিতেন । 

সেই ভ্রিলোকবিখ্যাত রাজদম্পতির সহিত সাক্ষাৎ 

করিবার নিমিত্ত মহধি বিভাগ্ক একদ] বনু শিষ্যানুশিষ্যের 

পমভিব্যাহারে তদীয় রাজধানীতে আগমন করিলেন? 
তাহাকে আগমন করিতে শুনিয়া মহাঠনুভক স্মত্তি বিবিধ 

উপ্চার দ্বার! তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার অভিলাষে সন্ত্রীক 

রাআভবন ছইতে বহির্থত 'হইলেন। ভাহাদের উভয়ের 
ক্২৬ 



২০২ নারদীয় পুরাশ।: 

আনন্দের আর সীমা রহিল না । অতঃপর মহামুনি রাজার 

অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া! ভীাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। 
আতিথ্যসৎকারের সমস্ত আয়োজন স্থির হইল। তপো- 
নিধি বিভাগ্ক স্বীয় শিষ্যবৃন্দের সহিত আনন্দে রাঁজার 
সৎকার স্বীকার করিলেন এবং পানভোজনার্দি সমাপন 

করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে রাজার সম্মুখে আসিয়। 

উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা! স্থমতি মুনীক্ের চরণ বন্দনা 
করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশিত করিলেন এবং 

স্বয়ং ভাহাঁর সম্মুখে নিরাসনে উপবেশন পূর্ববক কৃতাঞ্জলি- 

পুটে বিনয়নসত্রচমে বলিলেন, “ভগবন্! আপনার পদার্পণে 

অদ্য আমি কৃতকৃত্য হইলাম, আমার জীবন সার্থক ; 

রাঁজ্য পবিত্র হইল! প্রভো ! পণ্ডিতগণ সাধু ও সচ্চরিত্র 
ব্যক্তিদিগের আগমনকে শ্থখের নিদান বলিয়! প্রশংসা 

করিয়া থাকেন। আপনি মহাত্মা, মহান্ুভব ও প্রকৃত 

সাধু। ভবাদৃশ মহোদয়গণ যাহার প্রতি একবার সানুরাগ 

দৃষ্টি বিক্ষেপ করেন, তাহার সকল পাপ দূর হইয়! যায়, 
সকল আশা! পূর্ণ হয়; সে ব্যক্তি ধনধান্য, পুক্রপৌন্র, 
তেজোবল ও কীর্তি প্রভৃতি সব্বপ্রফার সম্পদ লাস্ত করিতে 
সক্ষম হয়। সাধু মহাতাদিগের করুণ! ব্যতিরেকে কাহারও 

মঙ্গল সাধিত হয় না। এক্ষণে এ পবিত্র পার্পন্মের 
পৃতোদিক আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া আমার সফল-কামনা 
চরিতার্থ করুন 1” এই বলিয়! ধার্টিক স্থমতি তেজোনিধি 
বিস্ভাগুকের পাদোদক পরমভক্তি সহকারে স্বীয় মস্তকোপরি 

ধারণ করিলেন এবং আনন্দ গদগদভাষে বলিতে লাগিলেন, 



সণ্ুদশ অধ্যায় । ২০৩ 

“হে ব্রহ্মন্! এই পাঁদাম্থু শিরে ধারণ করিয়া আজি আমি 
সর্ববতীর্ঘস্ানের ফল লাঁভ করিলাম । প্রভো । এক্ষণে কি 
অভিগপ্রায়ে এ দাসের তবনে পদার্পণ করিয়াছেন, -অনুগ্রন্ছ 

করিয়া প্রকাশ করুন। আপনি আমার শাসক ও আঁদেশ- 
কর্তা ; আমার পুজ্র কলত্র ও ফমস্ত ধনসম্পতি আপনারই 
চরণতলে সমর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে কি করিব আদেশ 

করুন |? 

বিনয়াবনত নরপতির স্থমধুর বাক্যে পরম আঁহ্লাদিত 

হইয়া মহধি বিভাগুক তাহার অঙ্গে হস্তাবর্তন পূর্বক সন্সেহে 
বলিলেন, “রাজন! তুমি যাহা বলিলে, তাহা তোমার 

উচ্চ কুলেরই যোগ্য বটে। বন! বিনয় একটা মহৎ, 
গুণ; ইহাতে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পার! যাঁয়। বিনয়ী 
ব্যক্তি নিশ্চয়ই চতুর্ববর্গফল লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। 
বলিতে কি, বিনয় হইতে সব্ধপ্রকার স্থমঙ্গল সাধিত 

হইয়। থাকে । হে ভূপাল! তোমার বিনয়, শীলতা ও 
সদাচার দেখিয়। পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি; আশীর্বাদ 

করি তোমার মঙ্গল বদ্ধিত হউক। এক্ষণে আমার একটা 
জিজ্ঞান্ত আছে )_-রাজন্! হরির প্রীতিলাভার্থ শান্রমতে 

বহুবিধ'অর্ছন আছে; কিন্তু তোমাদের স্ত্রীপুরুষের বিষু- 

সেবায় একটী বৈচিত্র্য দেখিতে পাই; তুমি প্রত্যহ 
ধ্বজারোগণ কর এবং তোমার সাধ্বী পত্বী দেবাঁলয়ে নিত্য 

নৃত্য করিয়া! থাকেন ; ইহাঁর কারণ কি?” 
 'মহফি- বিভাগুকের এই বিচিত্র প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া 
মহীপতি সু্মতি আনন্দিত হইলেম এবং সবিনয়ে বলিতে 



২০৪. নারদীয় পুরাণ । ং 

আরম্ভ করিলেন, “ভগবন্! আপনি যাঁহ। আদেশ করিলেন, 

তাহার পরিপাঁলনে আমি প্রবৃত্ত হইলাম ; অনুগ্রহ করিয়া 
শ্রবণ,ক্রুন। হে মুনে। আমাদের স্ত্রীপুরুষের চরিত 
অতি বিন্ময়কর। প্রভো ! পুরাকালে আমি শৃদ্রকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া মালী নাম ধারণ করিয়াছিলাম । আমি 

পরদ্রব্য অপহরণ করিতাম, প্রাণপপে পরের অনিষ্টসাধনে 
ব্যস্ত থাকিতাম, এবং নিত্য কুকর্নে রত থাকিয়! ধর্মের 

অবমান করিতাঁম। আমি ঘোর জর ও পাঁষণ্ড ছিলাম। 

সদ] ছুরাচার ব্যক্তিদিগের সহবাসে কাল যাপন করিতাম 
এবং হরাপান ও বেশ্বাভিগমন করিয়া সর্বদা পাঁপপক্ষে 

নিমগ্ন থাকিতাম। ভগবন্! বলিতে ঘৃণ। হয়, আমি নিরীহ 
বিপ্রকূলের৪ সর্বস্ব অপহরণ করিতে সঙ্কুচিত হইতাম না ! 
আমার পিতামাত1 ও আত্মীয় স্বজনগণ আমাকে তিরস্কার 

করিতেন, ভঙ্সনা করিতেন, প্রহার করিতেন, বাটা 

হইতে দূর করিয়া দিতেন ; তাহাতেও আমার জ্ঞাননেত্র 
উন্মীলিত হইত না; তাহাঁতেও আমি নিজ দুরবস্থা বুঝিতে 

পারিতাম না। এইন্ধপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল । 
পিতৃগৃহ হইতে দুরীকৃত হইয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু হতভাঁগ্যকে কেহই আশ্রয় দিল 
ন।। ক্ষোভে--ছুঃখে ঘনে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । তথায় 

একাকী বন হইতে বনাস্তরে বিচরণ করিয়া বেড়াইভাম 
এবং মগমাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতাষ । 
"এইরূপ স্থখে__ছুঠখে কাল অভিধাহিত 'হইতে লাঁগিল। 

একদা নৈদাঘ সূর্য্যের প্রখর তাপে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত 
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হইয়| 'ঘনমার্গে আহার ও জলের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে 
করিতে একটী জীর্ণ দেবালয় দেখিতে পাইলাম । তাহার 

পার্থে একটী বৃহৎ সরোবর | হংস কারগুবাদি,বিবিধ 
জলচর পক্ষী সেই সরসিজলে খেল। করিতেছিল ; তাহার 
তীরভূমি অসংখ্য বনপাঁদপ ও নিবিড় লতাগুল্মে সমা-' 
চ্ছাদিত | হে মুনীশ্বর ! তৎকাঁলে অপর খাদ্য না পাওয়াতে 

নেই সরোবরের মধ্যস্ছিত স্বণীলমূল খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ 
করিলাম এবং তাহার স্শীতল জলপাঁনে স্বস্থ হইয়! 
তীরভূমে বিশ্রীম করিতে লাগিলাম। 

“কিছুক্ষণের মধ্যে একটু সুস্থ হইয়া আবার নিজ অবস্থা 
ভাবিতে লাগিলাম । নিবিড় বিজন অরণ্য ; জনমানবের 

সমাগম নাই; হায়, নিরাশ্রয় হইলাম ! কোথায় যাঁইব ? 
কাহার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা.করিব ? অবশেষে অন্য কোন 

উপায় না দেখিয়া সেই জীর্ণ দেবালয়েই বাস করিতে 
কৃতসঙ্কল্প হইলাম ; এবং তৃণ, পত্র ও কাষ্ঠাদি সংগ্রহ 
করিয়া তাহার এক পার্থে একটী গৃহ নির্মাণ করিলাম । 
মুনিবর ! তথায় জনমানবেরও সমাগম ছিল না ;_-আমি 

একাকী । বিশাল অরণ্য, অসংখ্য বনবৃক্ষ ; সকলই আমার 

হইল। আঁমি একাঁকী সেই বিস্তুত শভীর বনমধ্যে বাস 
করিয় দেবাঁলয় পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। ব্যাধবৃত্ি 

ব্যতীত তৎকালে আমার আর কিছু জীবিকা রহিল না। 

আমি প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বহির্গত হুইয়া অরণ্যের 
গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতাম এবং বরাহ ও স্বগাঁদি 

হত্যা করিয়া! দিনান্তে আবার ফিরিয়া! আসিতাখ । 



২৬ নারদীয় পুরাণ । 

“এইরূপে বিংশতি বৎসর অতীত হইল। অনস্তর 
একদ! আমি দেবাঁলয়ে বসিয়া আছি, এমন সষয়ে একটী 
স্ত্রীলোক আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল । তাহার 
রুক্ষঘ কেশ, মলিন বেশ ; শরীর নিতান্ত শীর্ণ ;পরিধানের 

'বস্ত্রখানিও ছিন্নভিন্ন ; দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহার 
ভ্রিসংসারে কেহই নাই। বিংশতি বৎসর মানবের যুখ 
দেখি নাই; সুতরাং সেই অভ্যাগত রমণীকে দেখিয়। 
আমি বড় খাহলাদিত হইলাম ; সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম) প্রত্যুত্তরে যাহ জাঁনিলাম, 

তাহাতে তৎ্প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল। তাহার 
নাম কোকিলিনী; সে নিষাদকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; 

বিদ্ধ্যদেশ তাহার জন্মভূমি । তাহার আত্মীয় স্বজনগণ 

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কেহই তাহাকে আশ্রয় 

দেয় নাই। অগত্যা কোকিলিনী লোকালয় ছাড়িয়া বনে 
আশ্রয় লইতে বাধ্য হুইয়াছে। পথশ্রমে সে ঘোরতর 
ক্লাম্ত; দারুণ ক্ষুৎপিপাসায় তাহার শরীর অবসন্ন, ক 
বিশুক্ষ ; তাহার উপর আবার কঠোর অন্তস্তাপে তাহার 

মর্মস্থল ক্ষতবিক্ষত। আহা! তাহাকে দেখিয়! আমার 

অত্যন্ত দয়! হইল | যথাপাধ্য মাংস, বনফল ও জল দিয়! 
আমি তাহার ক্ষুৎপিপা। নিবারণ করিলাম । 

“এইরপে শ্রান্তি দূর করিয়া সেই শোকার্তা, ঘিষাঁদ 
কন্ঠ আমাকে নিজ বৃত্তান্ত 'বলিতে আরম্ত 'করিল। হছে 

মহামুনে! তাহা অতি শোচনীয় । কোকিঙ্গিনী- অতি 

ক্রুরা, নিষ্ঠ,রা ও রূঢ়ভাধিণী। সে সর্বদা পরম্ব- হরণ 
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করিত; যাহাকে তাহাকে কঠোর কথ! বলিত ; সকলের 

প্রতি নিষ্ঠর ব্যবহার করিত। সে এতদূর পাপিষ্ঠা যে, 
নিজ স্বামীকে হত্য! করিয়াছিল ! সেই জন্য তাহার, বন্ধুগণ 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে । হতভাগিণী কোথাও 

আশ্রয় না পাঁইয়৷ অবশেষে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । 
«“কোকিলিনী ও আমার অবস্থ। একরূপ, ভাগ্য একরূপ, 

পরিণাম একরূপ ; স্থতরাং উভয়ের মধ্যে দৃঢ় একতা স্থাপিত 
হইল; উভয়ে দম্পতিরূপে সেই দেবালয়ে কাঁলবাপন 

করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহুদিন অতীত হইল । 

ক্রমে আমাদের সৌভাগ্যগগন পরিক্ষকৃত হইয়া আদিল,_- 
আমাদের ন্বর্গদ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে লাগিল । 

একদ। রজনীযোগে আমরা উভয়ে বিকট মদিরা পান করিয়। 

ঘোঁর উন্মত্ত হইলাম ; আমাদের বাহাজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; 
বিবেক তিরোহিত হইয়া গেল; স্বম্ব বস্ত্র দণ্ডে বন্ধন 
পূর্বক ধ্বজবৎ নিজ নিজ হস্তে উদ্যত করিয়া সেই দেবাঁলয়ে 
উভয়েই উৎ্কট আনন্দ সহকারে উন্মন্তব নৃত্য করিতে 
লাগিলাম। সেই সময়েই হঠাৎ আমাদিগের মৃত্যু হয়। 
অমনি ভীমদর্শন যমদূতগণ ভয়ঙ্কর পাঁশহস্তে. আমাদিগকে 
লইতে আসিল; কিন্তু তাহার! পারিল না; ভগবান মধুসুদন 
তাহাদের হস্ত হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া লইবাঁর জন্য স্বীয় 
দুতদিগকে প্রেরণ করিলেন। সে বিবরণ অতি মনোহর ! 

“হে তপোধন! সেই ভীষণাঁকার যমকিস্করগণ বিকট 

দশন বিকাশ পূর্ধবক হৃদয়স্ততস্তন হাস্য করিয়া আমাদিগকে 
কঠোর পাশে বদ্ধ করিবার উপক্রম.করিতেছে, এমন সময়ে 
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দূরে মধুর হরিনাম সন্কীর্ভন শ্রুত হইল) চারিদিক যেন 
এক স্সিপ্ধ বিমল আলোকে বিভাদিত হইল; অমনি নিষ্ঠ'র 
শমমদুতগ্ণের হস্ত হইতে পাশ স্বলিত হইয়৷ ভূমিতলে 
পড়িয়া গেল; তাহার। স্তস্িতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। 
দেখিতে দেখিতে মেই আলোক উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল ১ 

দেখিতে দেখিতে হরিনাম অধিকতর নিকটে শ্রুত হইতে 
লাগিল। অবশেষে হরিদূতগণ আপিয়! উপস্থিত হইলেন। 
তাহাদের জ্যোতি সহত্র সূর্য্ের ম্যায় উজ্জ্বল, অথচ শীস্ত, 
কোমল ও নয়নক্িপ্ধকর । ভগবানের ন্যায় তাহাদ্িগের 
হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা বিরাজিত। তাঁহারা মধুরভাষী, 
কৃপালু ও অনুগ্রহনবান। বাস্তবিক, তীহাদিগকে দেখিলে 

হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লত হইয়। যায়। 

“সেই শাস্ত-স্বভাব দেবদুতগণ হরিনাম কীর্তন করিতে 
করিতে ভীমাকৃতি যমদূতগণের সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, 
“রে জ্রুর ছুরাচারগণ! নিবৃত্ত হও-_নির্ত্ত হও! হরিভক্ত 

এই নিষ্পাপ দম্পতির অঙ্গ কদাপি স্পর্শ করিও ন1। মৃঢ়গণ ! 
তোমাদের বিবেক কি একবারে লোপ পাইয়াছে? 

তোমর] কি জাননা যে, বিবেকই ত্রিভূুবনে সম্পদের আদি 
কারণ এবং অবিবেকিতা সকল অনিষ্টের নিদান? যে 

ব্যক্তি অপাঁপকে পাঁপ, ধর্মকে অধন্ম এবং ন্যায়কে অন্যয়ি 

বলিয়া জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই নরাধম ) রিস্ত. যে. মুড 
পাপকে অপাপ বলিয়! স্বীকার করে, অধর্মাকে ধর্মের 
বিরুদ্ধে প্রশ্রয় দেয় এবং গসন্যায়কে ন্যায় বলিয়া সমর্থন 

করিতে যায়, মে নরাধমেরও অধম.।”” 
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 দেবদুতগণের এই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে যমকিন্করগণ 
উত্তর করিল, *তোমর! গ্িক বলিয়াছ, ইহারা উভয়েই 
ঘোর. পাঁতকী; পাপিগণ দণ্ড পাইয়া থাকে, হৃতরাট আর্রণ 
ইহাদিগকে যমালয়ে লইয়! যাইব। ধর্দ্দ বেদবিধানের 
সারভূত ; অধর্ন্দ তাহার বিপরীত; এই ছুরাচারছয় জীবনে 
কখনও ধর্মকর্ম করে নাই; স্থতরাং ইহাদিগকে আমর! 
নরকে নিক্ষেপ করিব |” ৃ্ 

শমনকিঙ্করগণের এই কঠোর বাক্য শ্রবণে করুণাময় 
দেবদূতগণ যাঁরপর নাই কুপিত হইলেন। তাহাদের নয়ন 

হইতে বিকট আলোক নির্গত হইল; সই জ্যোতিতে 
দিগস্তর পর্য্যভ্ত উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা 
ভীমগন্ভীর স্বরে বলিতে লাঁগিলন ;__“অহো! কষ্ট! 
রে মুঢ়গণ! তোদের কি ধর্মমজ্ঞান কিছুমাত্র নাই £ 
পুর্বজীবনে কত মহাপাপ করিয়াছিলি, তাই তোরা! 
নরকের অধ্যক্ষ হুইয়াছিদ্! ইহা দেখিয়া কি তোদের 
জবান হয় না; এত কষ্ট সম করিয়াও কি তোদের ধর্দে 
প্রবৃত্তি জম্মেন1? লোকে পাপকন্ম করিলে আবার কালক্রমে 

তাহা! হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে, তোর নিজ নিজ পাঁপ হইতে যুক্তি পাওয়! 
দুরে থাকুক, দিন দিন পাতকরাশিকে বদ্ধিত করিতেছিস্! 
হায় ! কবে তোদের জ্ঞাননেত্র উদ্মীলিত হইবে ? পরিত্যা 
কর্--পরিত্যাগ- কর্! আর. কত পাঁপ করিবি£ রে 

নিষ্ঠুরগণ £ ধর্ম যে- বেদশান্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত, তাহ! 
কে অস্বীকার করে ? কিন্তু রে. অজ্ঞান 1. তোমরা জাননা । 

২৭ 
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ইহারা ছুই জনেই পরম ধার্পিক। ইহাদের বৃভাস্ত বলি- 
তেছি,_আবণ কর। পুর্বেব ইহারা পাপ করিয়াছিল 
সত্য, কিন্তু শেষে বিবিধ প্রকারে নারায়ণের গুঞ্ষ। করিয়া 
'দে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে । ইহারা নিত্য 
'দেধালয়ে অনুলেপন করিত; শেষে অদ্য অন্তিমকাঁলে 

বিষুঃগৃহে ধ্বজরোঁপণ করিয়! নৃত্য করিয়াছিল ; সেইজন্য 
সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে । অতএব, অবিলম্বে ইহা- 
দিগকে ত্যাগ কর। ভগ্রবস্ক্ত ব্যক্তিগণ মহাপাতকীদিগকে 
যদি একবার করুণানয়নে অবলোকন করেম, তাহ হইলে 
তাহাদিগের সমস্ত পাপ মৃহূর্তমধ্যে অপনীত হুইয়া যাঁয় ; 
তখন সেই বিগতপাপ ব্যক্তিগণ পরমপদ লাভ করিতে 
সক্ষগ হয়। এমন কি যাহারা যতি ও বিষুভক্তদিগের 

শুশ্রষ! কয়ে, তাহারাঁও যদি পাপীর প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ 
করে, তাহা হইলেও, পাতকী নিষ্কৃতি পাইয়া থাঁকে । 
যে ব্যক্তি মুহূর্ত অথবা মুহূর্তীর্ধকাল ভক্তিপূ্ণনদয়ে বিষু- 

মন্দিরে অবস্থিতি করে, সে পরমপদ প্রাপ্ত হুইয়া খাকে; 

'তবে ভাবিয়া দেখ যাহারা নারায়ণের শুক্ীধা করে, তাহার 

কত পুণ্যবান। ইহারা স্ত্রীপুরুষে দেবমদ্দির়ে প্রত্যহ 
উপলেপন করিত, তাহা ধৌত ও মার্জন করিত, 'দীপ 

দিত; তবে ইহারা কেনন। পুণ্যবাঁন্ হইবে ;--কেনন। 

নারায়ণের ঈরণতলে স্থান লাভ করিবে £% 

“এই কখা বলিয়া দেবদূতগণ আমাদের পাঁশ ছেদন 
াঁরিয়া দিলেন এবং আমাদের উভয়কেই দিব্য ধিমানে 
স্থাপন করিয়া! নারায়ণের করণতলে লইয়া গেলেন । 
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বিস্ুুলোকে নীত হইয়। আমরা সহতআ্রকোটি ও শতকোটি 
ষুগ পরম স্থখ. ভোগ, করিলাম.) তাহার পর ব্রহ্মলোকে: 

অ।সিয়া. তাবৎকাল. রহিলাম ; তদন্তে ইন্দ্রপ্দ.. প্রাপ্ত 

হইলাম ;_-পরিশেষে পৃথিবীতে আসিয়া রাজপদ ভোগ, 
করিতেছি । মুনিবর ! করুণাময় নারায়ণের প্রসাদে আজি. 

অমি বিপুল ধন ও বিশাল রাজ্যের অদীশ্বর হইয়াছি।! 
ভগরাঁনের কাছে আমি. কখনও এত ধনরত্ব প্রার্থনা করি 

নাই, তথাপি.তিনি আমাকে দিয়াছেন ।, এক্ষণে আমান 

দুঢ় প্রতিজ্ঞ এই য়ে, অকপট তক্তির সহিত যথাবিধানে 
সম্যক নারায়ণের পুজা! করিয়া পরম মোক্ষ লাভ করিব। 
ভগবন্ ! অজ্ঞান, ও অবশ অবস্থায় সামান্য পুণ্যকর্ম করিয়া 

যখন এই বিপুল ফল প্রাপ্ত হুইয়াছি, তখন যথাযোগ্য 
বিধানে তাহার উপযুক্ত পুজা .করিলে কি. সাফল্য লাভ 
করিতে পারিৰ না ?”, 

এই কথ বলিয়। পরম. ধার্মিক নরপতি স্থমতি নিরস্ত 

হুইলেন।, মহ্ধি বিভাগুক৪ তত্প্রতি পরম পরিতুষ্ট 
হুইয়। তাহাকে বিস্তর আশীর্বাদ দান পূর্বক স্বীয় তপোবনে 
গুতিগমন করিলেন ॥ 



অফাদশ অধ্যায়। 

হরিগঞ্চক ব্রত। 

হে মুনিগণ! আর একটা পরম পুণ্যপ্রদ ব্রতের 
বিবরণ বলিতেছি; সেই ব্রত হরিপঞ্চক নামে প্রসিদ্ধ । 

সেই ব্রতের অনুষ্ঠান সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। 
সকল বর্ণের মর নারীই তাহা অবলম্বন করিতে পারে । 
হে বিপ্রবর্গ! সেই হরিপঞ্চক ব্রত পুরুষার্থ ও চতুর্ধর্গ 
ফললাভের একটা প্রধান উপাঁয়। যেব্যক্তি সেই ব্রত 
উদযাপন করিতে পারে, তাহার নকল অভীষ্ট স্তসিদ্ধ 

হয় ;--সে সমস্ত ব্রতের ফল লাভ করে। 

মার্গশীর্ষের শুক্লাদ্রশমী তিথিতে নিষতেন্দ্রিয় হুইয়া 
প্রাতঃকাঁলে দন্তধাবন পূর্বক স্নান করিবে, তাহার পর 

যথাবিহিত বিধান অনুসারে দেব পূজা! এবং পঞ্চ মহাঁধ্বর * 

সম্পাদন করিয়া ব্রতী হইবে। তাহার পর একাদশীতে. 
অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান পুর্ববক যথাবিধানে স্নাম করিয়া 
গুহে হরিকে অচ্না করিতে বসিবে। পঞ্চাশ্ুতবিধানে 
দেবদেব নারীয়ণকে আ্াপিত করিয়া পরম ভক্তি সহকারে 

গন্ধ, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেদ্য, তান্বুল ও স্থুদক্ষিণ। 

* অধ্যাপন ব্রহ্মবজ্ঞঃ পিতৃষজ্ঞত্ত তর্গণম্। 
হোছে। দৈে যণির্ভৌতো। নৃযজ্ঞোংতিথি-পৃজনম্ ।। 

গরুড়-পুরাণ। 



অধ্টাদশ অধ্যায়। ২১৩ 

প্রভৃতি দ্বার তাহাকে পুজ। করিবে এবং বক্ষ্যমান 
মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ববক তাহাতে উপবাস সমর্পণ করিবে ৮-- 

"ছে কেশব! হে জগৎস্বামিন্! আপন্টার আদেশক্রদমে 
অদ্য হইতে পঞ্চরাত্র নিরাহার হুইলাম'; প্রতো! ! 
আমার অভীষ্ট সফল করুন।” দেই দিন রাত্রি- 
জাগরণ কর্তব্য । 

' এইরূপে দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমার 
দিন জিতেক্ড্রিয় হইয়া ব্রতী পরম ভক্তি সহকারে 
জগন্নাথ অচ্যুতের অচ্না করিবে। দশমী হইতে পঞ্চ 
দিবন পঞ্চাম্বত দ্বারা সামান্যরূপ পূজা করিলেও কোন ক্ষতি 

নাই, কিন্ত পুর্ণিম! দিবসে বিষুণকে ক্ষীরে- ন্নাপিত করিয়! 
যথাশক্তি তিল হোম ও তিল দান কর্তব্য। অনস্তর 

ষ্ঠ দ্রিবস উপস্থিত হইলে -স্বাশ্রোমোচিত ক্রিয়াকলাপ 
সম্পাদন পূর্বক পঞ্চগব্য আহরণ করিয়! বিঞুকে পুর্ব্ববৎ 
পুজা করিবে; তদন্তে ্রাঙ্মণদিগকে €ভাজন করাইবে ; 

যদি তেমন ক্ষমতা ও বিভব থাকে তাহা হইলে দীন 
দরিদ্রদিগকে দান করিবে ; পশ্চাঁৎ বন্ধুবান্ধব ও আত্ীয় 

স্বজনগণের সহিত মৌনী হইয়া! ভোজন করিবে । 
. এইন্ধপে পৌষ হইতে কার্তিক পর্য্যন্ত. ক্রমান্বয়ে প্রতি 

মাসের শুক্লপক্ষে উক্ত পঞ্চ তিথিতে বর্ণিত বিধানানুসাঁরে 
ত্রত পালন করিতে হইবে । সন্বৎসর এইরূপে অতিবাহিত 

হইলে শেষে পুনর্ধবার অগ্রহায়ণ মাসে ব্রত উদ্যাপন 
করিবে। একাদশী দিবসে পূর্বববৎ উপবাঁসী থাকিবে ; 
দ্বাদশীতে পঞ্গব্য প্রয়োগ করিবে এবং গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা 



২১৪ নারদীয় পুরাণ । 

যথাবিধানে নারায়ণের পুজা করিয়! ব্রাহ্গণকে উপহার 
দিবে । মধুমিশ্রিত ও ঘৃতযুক্ত পায়স, সুরভি ফলশোভিত 

পূর্ণকুম্তকে বস্ত্রালস্কারে সজ্জিত করিয়া স্থদক্ষিণাহ কৃতবিদ্য 
ব্রাহ্ষণকে দান করিবে । সেই সময়ে বক্ষ্যমানরূপে নারা- 

য়ণের স্তব করিতে হইবে; “হে সর্ববাস্বন্! সর্ববদেবেশ, 

সর্বব্যাপী জনার্দন! হে মাধব! মৎগ্রদর্ত পরমান্ন গ্রহণ 

করিয়া আমার প্রতি স্থপ্রসন্ন হউন। হে নারায়ণ! হে 

জগজ্রাণপরায়ণ! আপনাকে নমস্কার । করুণাসিন্ধো ! 

মতগ্রদত কুস্তোদক স্বীকার করিয়। প্রীত ছউন |» 
উপায়ন প্রদান করিয়। যথাশক্তি ব্রাঙ্ষণদিগকে ভোজন 

করাইবে এবং স্বয়ং স্ববন্ধুসহ বাগ্যতভাঁবে ভোজন করিতে 
বমিবে। | 

হে খধিসত্তমগণ ! যিনি এই পুণ্যপ্রদ হরিপঞ্চক ব্রত 
সমাপন করিতে পারেন, তাহাকে আর জনন-মরণ-ক্লেশ 

ভোঁগ করিতে হয় না। ধাঁহারা পরম মোক্ষ লাভ করিতে 

ইচ্ছা! করেন, তাহাদের এই পবিভ্রতম ব্রত গ্রহণ কর! 

কর্তব্য । দ্বিজবর্গ! এই ব্রত সমস্ত পাপকান্তারের পক্ষে 
ভ্বলন্ত দাবানল তুল্য। সহত্রকোটি গোদান করিয়া ফে 
ফল লাভ করিতে পার! যাঁয়, এই হরিপঞ্চক ব্রতের একটা 

উপবাস হইতে তাহা! লব্ধ হইয়া থাকে । নারায়ণে ভক্তি 
সমর্পণ করিয়া যে ব্যক্তি অবহিতমনে এই ব্রতকথা শ্বৰণ 

করে, দে কোটি ঘোরতর উপপাতক হইতে তি 
পাইয়। থাকে । 



একোৌনবিৎশ অধ্যায় । 

মাসোপবাস ব্রত। 

হে মুনিগণ ! আর একটী মহাপুণ্যপ্রদ ব্রতের বিবরণ 
বলিতেছি, সমাহিতমনে সকলে শ্রবণ করুন। "সেই 
ব্রতের নাম মাসোপবাপ ব্রত। পাপী এই ব্রত-পালন 
বারা সমস্ত পাঁতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । আষ|ট, 
শ্রাবণ, ভাদ্র অথবা আশ্বিন মাসে মাসোঁপবাস ব্রত গ্রহণ 

করিতে হয়। ইহাদের অন্যতম যে কোন একটা মাসের 

শুরু দশমী দিবসের প্রাতঃকাঁলে দন্তধাবন পূর্ববক আ্াঁন 
করিয়া নিঘতেক্দ্রিয় ভাবে নিত্য নৈমির্ভিক দ্েবার্চন করিবে। 
তাহার পর একাদশীতে ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক পঞ্চগব্য 
প্রাশন করিয়। বিধুসমীপে কুশাঁদনে অথবা স্বশয়নে 

নিদ্রা যাইবে । অনন্তর পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোথান 
পূর্ববক নিত্যক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিয়া! নিষতেক্ড্রিয় 
ভাবে পরম শ্রদ্ধাসহকারে বিষুণর পুজ! করিবে এবং.তাঁহার 
পর বক্ষ্যমান স্বস্তিবচন উচ্চারণ পূর্বক সঞ্চলপ করিতে 
হইবে। “হে কেশব! অদ্য হইতে আন্ন্ত করিয়। এক 
মাস অনাহারে থাকিৰ; হে দেবদেব! তাঁহার পর আপনার 

আজ্ঞানুনলারে যাসান্তে পারণ করিব। হে তপোরপ! 

হে পঃফলদায়িন্! আপনাকে নমস্কীর ; আমীর অভীষ্ট 
ফল দান করুন, সর্ববিত্ব নিবারণ করুন|” 



২১৬ নারদীয় পুরাণ । 

এইরূপে দেবদেব বিষুণর মঙ্গলময় ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক 
ক্রমাগত একমাস কাল হরিমন্দিরে বাঁস করিবে, প্রত্যহ 

নারায়ণকে পঞ্চান্থতে স্নাপিত করিবে, প্রত্যহ ধুপদীপ ও 
গুগ্গুল ভ্বীলিয়া দিবে; অপামার্গের শাখায় দস্তধাবন 

। পুর্ব্বক স্নান করিয়া কেশবাদি নামে বিঞুর তর্পণ করিতে 
হইবে। এইরূপে একমান কাল উপবাস করিয়! ব্রতী 
তদন্তে স্নানপূর্ববক পুর্বববৎ বিষ্ণুর অর্চনা করিবে; তাহার 
পর ভক্তিসহকাঁরে যথা শক্তি ত্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে, 
তাহাদিগকে দক্ষিণ দ্রিবে;_-পরে প্রযতৈন্ট্রিয় হইয়! 
বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে । 

মাসোপবাঁস নামধেয় ব্রত এইরূপে সমাপন করিয়! 
বেদবিদ ব্রাহ্গণদিগকে দক্ষিণাসহকারে যথাশক্তি ভোজন 

করাইয়। এবং তাহাদিগকে গো, বস্ত্র ও নান আভরণ প্রদান 
করিবে । 

হে দ্বিজগণ ! একটামাত্র মাসোপবাঁস ব্রতের অনুষ্ঠানে 
বতী বাজপেয় ফল, ছুইটাতে পৌগুরিক ফল, তিনটাতে 
মাসযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল, চারিটীতে অক্ট অগ্নিষ্টোমের ফল, 
গঁ(চটাতে তাহার দ্বিগুণ, ছয়টাতে অষ্ট জ্যোতিষ্টোমের 

ফল, সাতটীতে অষ্ট অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, আটটাতে নরমেধ 

যঞ্দের অষ্টগুণ ফল, নয়টাতে গোমেধ যজ্ঞের ত্রিগুণ ফল, 
দশটাতে ্র্মমেধ যজ্ঞের ত্রিগুণ ফল, একাদরশটাতে সর্বব- 
যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল. ও নারায়ণের সালোক্য, দ্বাদশটীতে 
হরিম্বারূপ্য এবং ত্রয়োদশটীতে পরমানন্দ প্রাপ্ত সী 
সক্ষম হয়। 
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হে যুমিধর্গ! ধাহারা মাসোপবাস ব্রত পাঁলন করেন, 
নিত্য গঙ্গাম্নান করেন, সর্বদা! ধর্শাকথ| কীর্তন করেন, 

তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ,যন্তি, 
ব্রক্মচারী, অবীরা,_-বিশেষতঃ বনবাদীদিগের এই পুণ্প্রদ 
মাঁসোপবাস ব্রত পালন করা কর্তব্য । চতুর্ববর্ণের নরনারীগণ 
এবং কি ব্ন্ধচারী, কি গৃহস্থ, কি বানপ্রস্থ, কি ভিক্ষু, এমন 
কি অদ্বৈতজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ এই বত পালন করিলে 

যোগীগণের ছুল্লত মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয়। 
যে-ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণন্ৃদয়ে এই পবিত্র বত কীর্ভন অথবা! 
শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া 
থাঁকে। | 

বশ অধ্যায়। 

একাদশী ব্রত ও ভদ্রশীল মুনির উপাখ্যান । 

হে মহধিমগ্ডুল ! এক্ষণে আমি একাদশী ব্রতমাহাত্বয 
কীর্তন করিতেছি । ইহা একটা অতি পবিত্র ও' অতি 
প্রসিদ্ধ বত | : কি বাক্ষণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শুদ্রে 
যে কৈহু বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া এফাদশী বত 
পালন করিবে, সে নিশ্চয়ই সর্ধকামনরি সাঞ্ষল্য লাভ 

স্ 
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করিতে সক্ষম. হইবে। চতুর্বর্ের ঘোবিৎগণেরও রা 
পালন কর! কর্তব্য । 

' হে মুনিবন্দ! কি শুরু, কি কৃষ্ণ, কোন পক্ষের এক।- 
দশ্দীতেই ভোজন করিতে নাই, করিলে মহাপাতক গ্রস্ত 

হইতে হইবে। এই মোক্ষপ্রদদ মহারত পালন রূরিতে 
হইলে দশমী দিবসে একবারমাত্র স্বকৃৎ ভোজন, একাদশীতে 
আঘশন এবং দ্বাদশীতেও একবারমাত্র ম্বকৎ ভোজন 

কর্তর্য ; নতৃব। বত সম্যক সাধিত -হইবে না। যেব্যক্তি 
একাদশীতে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সে নিশ্চয়ই 
সকল প্রকার প্রাপ্র ভোগ করিতে ইচ্ছুক ; কেননা! একা- 
দশীতে অনগ্রহণ একটা মহাপাপ। লোকে বরং বন্হত্বা। 

প্রভৃতি মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াও নিষ্ৃতি পাইতে 
পারে, কিন্তু একাদশীতে ভোজন করিলে মুক্তিলাভের 

কিছুমাত্র উপায় নাই। যে ব্যক্তি মহাপাতকী ; জগতে 
যত প্রকার পাপ আছে, যে ব্যক্তি তৎসমস্তেই কলঙ্কিত 
হইয়াছে ; সেই নরাধমও যদ্দি তক্তিপূর্ণহৃদয়ে একাঁদশীতে 
উপবাস করে, তাহ। হইলে তাহার সকল পাপ নিবারিত 

হয়, সে বিগতপাপদেহে পরমপদ্দ লাভ করিতে সক্ষম 

হইয়! থাকে । 
হে খষিকুল ! একাদশী একটা যার! তিথি.) 

বিশেষতঃ ইহা! বিষু্র প্রিয়করী। সেইজন্ব এই সংসার- 
সাগর হইতে নিক্ষুতি লাজ করিবার নিমিত বিপ্রদিগেন্ন 
ইছ। সর্ববথা। পালন করা- কর্তব্য ।: দ্রশমীতে, শফ্যাত্যাগ 
পুরর্ধক দম্বধাঁষন কপিয়! ষথাবিধাঁনে "বি করিকে ; তাকার 
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পর নিযতেন্দ্রিয় হইয়া বিধিবৎ বিষুঃন্র অর্চনা, করিবে ।। 
সেই দিবসেই যদি একাদশী পতিত হয়, তাহ! হইলে 
নারায়ণের সম্মুখে সমস্ত রজনী- শয়ন করিয়া থারিবে। 

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়। ক্রানািক সমাপন পূর্ববক গন্ধ- 
পুঙ্পাদি দ্বারা বিষুঃ্কে পুজা করিবে ; এবং তৎকালে 
এই বলিয়। স্তব করিতে হইবে যে, হে অফ্যুত, হে: 
পুগুরীকাক্ষ ! একাদশীতে সমস্ত দ্রিবস নিরাহার থাকিয়া 
দ্বাদশীতে ভোজন করিব ; আমাকে জ্রীচরণে স্থান, দিষেন 1 

ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক দেবদেব চক্রীর- 
চরপতলে উপবাস সমর্পণ করিবে ।. মে দিবস রজনীতে 

নিদ্রা যাইতে নাই; সমস্ত রাত্রি নৃত্য, গীত, বাদ্য, অথবা 
পুরাণাদি শ্রবণ পূর্ববক' জাগিয়। থাকিতে হইবে। 

তাহার পর দিন প্রাতঃকালে ব্রতী ম্বয়ং নারায়ণকে ছুষ্ধে 

স্নাপিত করিয়া যথাবিধানে পৃক্জা করিবে । ততকালে এই 
মন্ত্র উচ্চারণ করা কর্তব্য ;--«হে কেশব! হে জগন্াথ ! 
আমি অজ্ঞানান্ধ, অকিঞ্চন। আপনার ত্রপ্রসাদ লাভ 
করিবার নিমিত এই - একাদশী বৃত পালন করিলাম, এক্ষণে 
দীনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া জ্ঞানালোক প্রদ্দান করুন |” হে 
বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! দেবদেব নারায়ণের চরণে উক্তরূপে মনোগ্াব 
নিবেদন, করিয়! ব্রাহ্মণদিশকে ভোজন করাইবে ; ভীঁহা- 
দিকে দক্ষিণা দিতে হইবে ) শেষে; স্বীয় বন্ধুবান্ধবগণের 
সমভিব্যাহারে বাগ্যত হুইয়! স্বয়ং ভোজন করিরে,।, ..... 
-“সউক্ত-বিধানানুস্ারে যে র্যক্কি পুণ্যপ্রদ পরম, পধিত্র 

একাদশী বরকত পালন করিতেন, তিনি আস্তে বিষুঃভক্ষনে, ক্ছান 
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লাভ করিতে সক্ষম হইবেন; আর তাহাকে সংসারে জম্ম- 
গ্রহণ করিতে হইবে না। উপোমিত ধার্শিক ব্যক্তি চণ্ডাল 

ও'পতিত লোককে মাঁমান্য কথাদ্বারাঁও অর্চছন৷ করিবে না; 

এবং নাস্তিক মর্ধ্যাদাহীন, নিন্দক, ক্রুর, বৃষলীপোষক, 

রৃযলীপতি, অধাজ্যযাঁজক, কুণ্ড ও দেবলের অন্নভোজী, 

ভৈষজ্যকাঁরক, পরান্নলোলুপ ও পরক্ত্রীরত ব্যক্তিদিগের 
সহিত অণুমাত্রও আলাপ করিবে না । এই উৎকৃষ্ট বিধির 
অন্ুবর্তন করিয়৷ একাদশী ব্রতপাঁলন করিলে পরম] সিদ্ধি 

লাভ করিতে সক্ষম হইবে । হে মুনিগণ ! যেমন গঙ্গার 
সমান তীর্থ নাই, মাতার তুল্য গুরু নাই, বিষুঃর তুল্য দেবতা 
নাই, সেইরূপ অনশন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতপ নাই। যেমন বেদের 
তুল্য শাস্ত্র নাই, শাস্তির ন্যায় হ্বখ নাই, চক্ষুর ন্যায় জ্যোতি 
নাই, সেইরূপ অনশন অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ তপ নাই। যেমন 
ক্ষমার তুল্য খ্যাতি নাই, কীর্তির ্যাঁয় বল নাই, জ্ঞানের 
তুল্য লাভ নাই, সেইরূপ অনশনের অপেক্ষ। শ্রেষ্ট তপ 
কিছুই নাই । 

হে খধিমণ্ডল ! উদ্হরণম্বরূপ এস্থলে একটী পুরাতন 
উপাখ্যান কীর্তন করিতেছি; আপনার! অবিছিত' মনে 
শ্রবণ করুন। পুরাঁকালে পবিত্র নর্্মদাতীরে গাঁলব নামে 
এক শান্ত, দাস্ত সত্যপরায়ণ -ও পরমধার্মিক তপোনিধি 

বাস করিতেন। দেই নর্শদাতীর অতি মনোরম )-তাছা' 
নানাপ্রকার. কুসুম ও .ফলরৃক্ষে হাশোভিত ;' শাস্তস্বভাব 
নিরীহ স্থগগণ ইতস্ততঃ বিচক্ষণ কন্ধিয়া! বেড়া ইত$. সিদ্ধ, 
চারণ, ষক্ষ) 'গরন্ধরর্ব ও বিদ্যাধরীগগ তাহাতে বাষ করিত) 
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সেই কানন নাঁনাপ্রকাঁর কন্দমূলফলে পরিপূর্ণ; পরমবার্ক 
মুনিগণ তশ্মধ্যে বাস করিতেন । 

হে সুনিগণ ! মহর্ধি গালব সেই পরম মনোহর তপো- 

বনে নানাপ্রকার ধর্মকর্প্দের অনুষ্ঠান পূর্বক স্থখে বাস 

করিতে লাগিলেন । কিছুদিন পরে ভদ্রশীল নামে তীহার 

একটী পুত্রসন্তান প্রসূত হইলেন। ভদ্রশীল জাতিম্মর 

ভিলেন শৈশব হইতেই তিনি নারায়ণের প্রতি ভক্তিমান 

হইয়াছিলেন। বাল্যসখাগণের সহিত লীলাচ্ছলে তিনি 

মৃত্তিকায় বিষুর প্রতিমা নির্দাণ করিয়া পুজা করিতেন । 

ভদ্রশীলের সহচরগণ তাহার পথ অনুসরণ করিয়া হরিগৃহ 

নির্মাণ পূর্ববক সর্বদ! পূজায় নিরত থাকিত। বালক 

তদ্রশীল সেই ম্ৃপ্নয় বিষ্ণুর সমীপে প্রণত হুইয়। বারবার 

বলিতেন “সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক |” মুহুর্তেই হউক, 

অথবা মুহুর্তার্ঘই হউক, একাদশীর সঙ্কল্প করিয়া তিনি 

বিষুওকে সর্ববদ1 প্রণাম করিতেন | 

শিশু পুত্রের উত্তরূপ আচরণ দেখিয়! মহর্ষি গাঁলব 

যারপর নাই বিস্মিত ও আঁশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তনয়কে 

ক্রোড়ে লইয়া. সন্সেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস ! ভদ্রশীল! 

তুমি যথার্থই ভগ্রুশীল। তোমার সদাচরণ দেখিয়া আমার 

দারুণ বিস্ময় ও কৌতৃহল জস্মিয়াছে। তোমার: এই 
মঙ্গলময় চরিত্র যোগিগণেরও ছুল্লভি। বৎস! আমি 

প্রত্যহই দেখিতে পাই তুমি নিত্য হরি পূজা কর, নকলের 
মঙ্গলানুষ্ঠান কর, একাদশীব্রত পালন" কর; ভূমি শাস্ত, 

নির্শয ও নিত্বন্ব | এত অল্প বয়সৈ-এ সকল" সদগ.ণ তুমি 
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কোথায় পাইলে ? স্থৃুকুমার শৈশবে এ পরম! বুদ্ধি তোমার 
কি প্রকারে জন্মিল ? এক্ষণে তদ্ঘিষয় বর্ণন নাগর আমার 

কৌতুহল দূর কর 1” 
পিতার ধাক্যশ্রবণে ভদ্রশীল অতিশয় আনন্দিত হইয়া 

অবিলম্বে বলিলেন, “তাত! হে মহাভাগ ! পূর্ধজন্মে 

আমি ঘাহ] কিছু করিয়াছি, সমস্তই আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল 

বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে । মে বিবরণ অতি মনোহর । 

ধন্নরাঁজ যমের নিকট আমি তৎসমস্ত বৃত্তাস্ত শ্রবণ 8০৪ 

ছিলাম ৮ 
এই কথা শুনিয়া গালব যুগপৎ বিম্ময় ও আনন্দে 

অভিভূত হুইয়া পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন “বৎস! পূর্বে 
তৃুমি কিছিলে? যম তোমাকে কি বলিয়াছিলেন ?? 

স্বকুমারমতি ভদ্রশীল অকপট ভাবে উত্তর প্রদান 
করিলেন “হে তাত ! পুরাকাঁলে আমি সোমকুলে জন্মগ্রহণ 

করিয়া মহ্র্ধি দত্তাত্রেয়ের অনুশীসনে বর্ষকীর্তি নাম ধারণ 

করিয়াছিলাম । আমি সর্বসমেত শতসহজ্র বৎসর কৃৎস্সা 

বন্বদ্ধরাকে শাসন করিয়াছিলাম । সেই স্ত্দীর্ঘকালের 

মধ্যে মগ্কর্তৃক বহুবিধ ধর্ম ও অধর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

আমি সর্বদা পাষগুদিগের সঙ্গে থাকিতাম ; সেই জন্য স্বয়ং 
পাঁষগু:হইয়! পড়িয়াছিলাম ;__তাহাতে আমার পুর্ব্ব জন্মের 
সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইয়া শিয়াছিল 1 পিতঃ ! এইরপে আমি 
মিতণস্ত পাপী হইয়া! পড়িলায় ; পাষগুদিগের: পরামর্শক্রমে 
বেদমার্গ ত্যাগ করিয়া সকল: যজ্জ, নষ্ট করিলাম, নানাপ্রকার 

অধর্ণ্দের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ব হইলাম । আমি' দেশের : রাঙ্কা । 



বিংশ অধ্যায় । ২২৩. 

স্বয়ং রাজ! ছুক্জিয়াসক্ত হইলে তাহার প্রজাগণও হুর্ু্ত 
হইয়া থাকে । আমি নান! দুক্ষশ্মের অনুষ্ঠান করাতে আমার 
প্রজাগণও সদ! ঢুক্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। , সুতরাং 
তাহাদের অনুঠিত পাপরাশির ষষ্ঠাংশ আমার পাপরাশিতে 
যুক্ত হইয়! পাপভার বৃদ্ধি করিয়! তৃলিল। 

হে তাত! এইরূপে নানাপ্রকার অধম আচরথ 
করিতে করিতে একদ। আমার ম্বগয়ায় অভিলাষ জন্মিল.। 

অচিরে মৃগয়ার উদ্যোগ হইল; অসংখ্য সৈন্য ও সাষস্ত 
সজ্জিত হইয়া আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিল। আমি 

তাহাদিগের সমভিব্যাহার়ে এক গভীর বনে প্রবেশ করি- 

লাম এবং বহুবিধ ম্বগ হত্য। করিয়া! ধনমার্গে ইতস্তত 
ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। অনেকগুলি স্বগ নিহত হইলেও 

আমার ম্বগয়াতৃষা অল্পে প্রশমিত হইল না । ক্রমে মগের 
অন্বেষণে বন হইতে বনীস্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি 
সৈন্যদিগের দৃষ্টির বহির্ভত হইয়া পড়িলাম। একে কঠোর 
শ্রম, তাহার উপর আবার নিদাক্ষণ ক্ষুধা ও তৃষ্তা; আর 
ভ্রমণ করিতে পারিলাম না। নিকটে মন্দ] নদী | তাহার 

তটস্থ স্নিগ্চছায়াবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া শ্রাস্তি দূর 
করিলাম । সেই সময়ে অতি গ্রীষ্ম বোঁধ হওয়াতে তাহার 

বিমল জলে সান করিলাম ।. সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, 

তথাপি কিছুই 'আহার করিতে পারিলাম না। ক্রমে নিশা 
আপিয়। উপস্থিত হইল। দেই স্ময়ে মেই রেবাতীরের 
এক স্ছলে দেখিলাম কতকগুলি লোক একাদশী বত ধারণ 
করিম: রজনী - জাগরণ কল্পিতেছে । আমি তাহাদিগের 
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সহিত সম্মিলিত হুইলাম এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়। রহি- 
লাম। একে কঠোর পথশ্রম ও ক্ষুপিপাসায় কাতর, 
তাহার উপর আবার সমস্ত রাত্রি জাগরণ । শরীর নিতান্ত 
অরসন্ন হইয়! পড়িল £__জীবনীপক্তি ক্রমে লোপ পাইয়! 
আসিল ; আমি সেই স্থলেই সেই অবস্থাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইলাম। 

“অনন্তর বিকটদশন ভীমদর্শন যমদূতগণ আপিয়! আমাকে 
ভয়ঙ্কর পাঁশে বন্ধন করিল এবং নানাযন্ত্রণাময় পথের উপর 
দিয়! টানিয়া শেষে শমন সম্মুখে উপস্থিত হইল । যমরাজ 

বিকটদংগ্রু দূতকে নিকটে দেখিয়! চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়! 
বলিলেন; “এব্যক্তি যেরূপ শিক্ষা! পাইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞান 
লাভ করিয়াছে; হীনশিক্ষা পাইয়! মুর্খ হইয়াছে ইহাঁকে 
উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য ।” 

ধন্দরাজের এই কথা শুনিয়। চিত্রগুণ্ড আমাকে দীর্ঘ- 
কাল ধরিয়! বিচার করিল এবং পরে যমের নিকট গিয়া 

বলিল “হে ধন্মপতে ! এব্যক্তি অসংখ্য পাঁপের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে সত্য, কিন্ত একাদশীর দিন পবিত্র ও মনোরম 

রেবাতীরে উপবাস ও জাগরণ করাতে সমস্ত পাপ হইতে 

মুক্ত হইয়াছে । এ যে বহুবিধ পাঁপ করিয়াছিল, একমাত্র 
উপবাস প্রভাঁবে তত্সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ।৮ 
" চিন্গুপ্ডের বাক্যশ্রবণে ধন্মরাজ আমাকে সসম্ত্রমে 

পরম ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন . এবং স্বীয় 

দুত্দিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ;--“রে দুতগণ 1.তোরা 
সকলে আমার বাক্য শ্রাবণ কর্, দেখ্ব_াহার! "ধার্মিক, 
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ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে একাদশী বৃত পালন করেন, তাহাদিগকে 
কখনও আমার ভবনে আনয়ন করিস্না। এরূপ পুণ্যবাঁন্ 

ব্যক্তি নারায়ণের চরণতলে স্থান পাইয়া থাকেন ; তোরা 
সর্ধবদ! তাহাদিগের দূরে থাকিবি। যেসকল সাধু ব্যক্তি 
সর্ববদা শিব ও নারায়ণের পবিত্র নামমালা কীর্তন করেন, 
সকলকে অচ্যুতের চরণতলে শরণ লইতে সর্বক্ষণ শিক্ষ! 
দিয় থাকেন; ধাহারা সর্বভূতের হিতকর্তা, প্রশান্ত ও 
অনুগ্রহবাঁন্; তাহাদ্িগের উপর আমার অধিকার নাই; 
অতএব ভীহাদিগকে কখনও আমার পুরীতে আনয়ন 
করিতে চেষ্টা করিস না| ধাহারা সমস্ত কর্ম নারায়ণে 
সমর্পণ করেন, স্ব স্ব আশ্রমের উচিত আচার ব্যবহার 

পালন করেন, সর্ববদ। গুরুজনের গশ্রাষ করেন, সৎপাত্তে 

দান করেন, হরিমাহাত্য্য সর্ববদ। শ্রবণ করিতে ভাল বাসেন; 

রে দুতগরণ ! সর্বদা সেই পুণ্যাত্া ব্যক্তিদিগের দুরে 
থাকিবি। ধাহার! পাষগুদিগের সঙ্গ সদ! বিষবৎ পরিত্যাগ 
করিয়া থাকেন; দ্বিজকুলের প্রতি ধাঁহারা ভক্তি শ্রদ্ধা 
করেন; ধাহারা সৎসঙ্গলোলুপ ও আতিথেয়; হরিহরকে 
বাহার অভেদজ্ঞানে ভক্তি করেন; পরোপকার ধাঁহাদের 

পরম বত; সর্বদা সেইরূপ সাধু ব্যক্তিদিগের দূরে 
থাকিবি। হরিকথায়তপায়ী ভগবন্তৃক্ত মহাত্মাগণ যাহা- 

গিগকে কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করেন ; হরিপুজা ধাহাদের 
পরম বৃত; বাদ্ধণের পাদান্থু পান করিয়। ধাঁছার 
আনন্দিত হইয়া থাকেন, সর্ধদা তীহাদিগের দুরে 
থাকিবি। 

২৯ 
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“কিন্ত যাহার পিতামাঁতাঁকে ভৎদন। করে, গুরুজনের 

শ্রতি অভক্তি করে, সর্ব] লোকের নিন্দা করে, সকলের 
অনিষ করে; যাহারা দ্বিজকুলের অহিত সাধন করিতে 
ভাল বাসে; যাহার! দেবস্বলোভী ও জননাশের প্রধান 
কারণ ; রে দৃূতগণ, তাহারাই পাপী; সেই নরাধমদিগকে 
আমার নিকট লইয়া আসিবি। যাহারা একাদশী ব্রত- 

পালনে পরাত্মুখ, উগ্রন্থভাব, লোৌকাপবাদক ও পরনিন্নক; 

যাহার! গ্রাম নাশ করিয়া থাঁকে, সৎস্বভাঁবসম্পন্ন ব্যক্তি- 

দিগের নামে বৃথ| কলঙ্কারোপ করে) বিপ্রধন দেখিলে 
যাহাদিগের লোভ উদ্রিক্ত হয়; তাহাদিগকে আমার ভবনে 

লইয়া আসিবি। যাহার! বিষ্ভক্তিবিমুখ ; শরণাগতপালক 
জগমাথ নারায়ণকে যাহারা আরাধনা করে না; বিষুল্গুহে 

বাহার! কখনও প্রবেশ করে না; সেই অতি মূর্খ নরাধম- 

দিগকে আমার ভবনে লইয়া আদিবি, তাহাদিগকে আমি 
উত্তমরূপে শিক্ষা! দ্রিব।” - 

“হে পিতঃ! ধর্মারাজ মের এ সকল কথ শ্রবণ করিয়। 

আমি যারপর নাই দুঃখিত হইলাম; দারুণ অন্ুতাপে আমার 

হৃদয় বিদগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু সেইক্ষণেই আমার 
লমন্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল; আমি অবশেষে নিষ্পাপ 
হইলাম ; নিষ্পাপ হইয়। নারায়ণের স্বারূপ্য লাভ করিলাম । 

সৈই সময়ে আমার জ্যোতিঃ সহজ সুর্য্যের গ্যায় ভাস্বর 
হইয়। উঠিল। তখন যম আমাকে আবার প্রণাম করিলেন 
এখং নাঁনাপ্রকার স্ততিবাঁদ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । 

আমার সেইরূপ সম্মান দেখিয়া! যমদৃতগণ ভীত ও বিস্মিত 
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হইল; যমরাঁজের বাক্যে তাহাদিগের পরম বিশ্বাস 

জন্মিল। 

'অনস্তর ধর্মরাজ আমাকে দিব্য বিমানে স্থাপন ররিয়! 
বির পরম পদে (প্ররণ করিলেন। তখায় সহ কোটি 
কল্প পর্ম স্থথে বাঁ করিয়া ইন্দ্রলোকে আমিলাম। ইন্দ্র 
লোকে ও দীর্ধকাল ধরিয়৷ নান! স্থখ ভোগ করিয়! পরিশেষে 

পৃথিবীতে আপনার এই পরম পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি। পিতঃ ! ভগবানের কৃপায় আমি জাতিস্মর 

হুইয়াছি ; সেইজন্য পূর্ব্বজস্মের সমস্ত বৃর্ভাস্ত আমার মনো- 

মধ্যে জাগরূক রহিয়াছে । সেইজন্য আমি বিষ্ুপুজাত়্ 
আসক্ত রহিয়াছি এবং পরম শুভকর একাদশীব্রত পালন 
করিতেছি । একাদশীব্রত যে কি, তাহা! আমি পুর্বে 
জানিতাম না, কিন্তু জাতিস্মৃতির প্রভাবে সম্প্রতি তাহ! 

জানিতে পারিয়াছি। হে তাত! অবশে-_অজ্ঞানে একাদশী 

ব্রত পালন করিয়া যখন এরূপ পরম পুণ্য লাভ করিয়া- 

ছিলাম, তখন বিধিপূর্বক পরমভক্তি সহকারে তাহার 
অনুষ্ঠান করিলে না জাঁনি কত পুণ্যই অর্জন করিব। 
অতএব হে জনক! মঙ্গলময় একাদশী ব্রত-চারণ করিব, 

এবং অহরহ বিষু্পুজায় নিরত থাকিব। শ্রহ্ধাসহকারে 

ঘাহারা একাদশী পালন করে, তাহারা পরমানন্দপ্রদ 

বিষুঃভবনে স্থান পাইয়। থাকে । যে ব্যক্তি ভক্তিপুর্ণ-হাদয়ে 
এই. একাদশী ব্রতকথ! পাঠ অথব1 শ্রষণ করে, €স সর্বব- 
পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া বিষুলোকে গমন করিতে 
সক্ষম হয়।, 
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হে মুনিবৃন্দ ! গালবমুনি স্বীয় পুণ্যাত্ব! পুজ্রের এ নকল 
কথা শ্রাবণ পূর্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে করিলেন, 
“আমি ধন্য, আমার বংশ ধন্য। এইরূপ হরিভক্তিপরায়ণ 
পুত্রকে লাভ করিয়া আমার জন্ম সফল হইল, বংশ পবিত্রী- 
কৃত হইল।” পেইদিন হইতে তিনি পুত্রের ধর্শীনুষ্ঠানের 
জন্য সকল উদ্যোগ করিয়া দিলেন । 

একবিংশ অধ্যায়। 

বর্ণাশ্রষ-ধর্্দ । 

মহধি সুতের নিকট পূর্বোক্ত সমস্ত বিধরণ শ্রবণ 
করিয়। মুমুক্ষু মুনিগণ পরম পরিতৃষ্ট হইলেন এবং আনন্দোৎ- 

ফুল্প বদনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বলিলেন, “হে মহাত্মন্! হে 

তত্বার্কোবিদ্ ! আপনার নিকট প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় 

বিষয় শ্রাবণ করিলাম । ভাঁগীরথীর মহিমা, ধন্মাধম্ম, পাপ, 
পুণ্য, হুরিপূজাবিধান, ব্রতপৃজ, একাদশ্দীর মহিমা,_-এই 
সমস্ত বিষয় আপনি ক্রমে ক্রমে সবিস্তারে আমাদিগের নিকট 

ধর্ণন করিলেন; এক্ষণে বর্ণাশ্রমবিধি, আশ্রমাচার ওপ্রায়শ্চিত্ত 
প্রস্ৃতি অপর কয়েকটা অত্যণবশ্যকীয় বিষয় কৃপাপূর্ববক ঘি 
ফরিয়! আমাদিগকে চরিতার্থ করুন 1 
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মুনিগণের বাক্য শ্রবণে মহান্ুভব সুত অধিকতর 

আহলাদিত হইয়া! বলিলেন, “হে খধিগণ ! অদ্য আপনার! 

যে সকল পবিত্র বিষয় জানিতে অভিলাষ করিয়াছেন, 

মহধি নারদ মহাত্ম। সনৎকুমারের নিকট তৎসমস্ত বিষয় 

অনেক দিন বর্ণন করিয়াছিলেন । বর্ণাশ্রমাচার-রত ব্যক্তিগণ 

কর্তৃক অচ্যুত নারায়ণ পূজিত হুইয়া থাকেন; স্ৃতরাং এ 
সকল বৃতান্ত অতিশয় পবিত্র । মনু প্রভৃতি সব্বশস্ত্রজ্ঞ 

মুনীন্দ্রগণ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে যাহ! 

বলিয়াছেন, আমি আপনাদিগের নিকট তাহা কীর্ভন 

করিতেছি । হে মুনিবর্গ ! শাস্ত্রমতে বর্ণ চারি প্রকার, 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট ও শুদ্র। এই চতুর্বর্ণের মধ্যে 
ব্রাহ্মণগণই শ্রেষ্ঠ। ইহাঁদিগের মধ্যে আবার প্রথম বর্ণত্রয় 
অর্থাৎ ব্রাঙ্ছণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ “দ্বিজ' নামে অভিহিত 

হইয়! থাকেন । ইহাদিগের সকলের স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার 
ব্যবহার যথাবিধানে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, নতুবা শাস্ত্রানু- 
সারে পতিত হইতে হইবে। যাহারা স্ববর্ণোচিত ধর্ম 

ত্যাগ করে, তাহারা পাষণ্ড নামে অভিছিত। ' স্কৃতিশাস্ত্রের 

অবিরোধে যুগধন্ম ও গ্রামাচারাদির ষথাবিধি অনুসরণ সকল 
বর্ণেরই উচিত। কায়মনোবাক্যে বিশেষ যত্ব ও ভক্তি 

সহকারে সমস্ত ধন্ম পালন কর! মানবমাত্রেরই অতি কর্তব্য। 

“ছে মুনিসতম ! যুগানুসারে ধর্্মাধন্দের বিচার হইয়! 
থাকে । এক যুগে যাহ! পালনীয়, অপর যুগে তাহ। 

বর্জনীয় । সমুদ্রযার্রা-স্বীকার; কমণ্ডলু-ধারণ ;) নরমেধ, 

অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ; দীর্ঘকাল ত্রহ্মচর্য্য স্বীকার; 
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দত্তা অক্ষতা কন্যাকে অপর ব্যক্তিকে পুনর্দীন  বানপ্রস্থাব- 
লম্বন; শ্রাদ্ধে মাংসভোজন ; মধুপর্কে পশুবধ ; দেবর 

কর্তৃক,সুতোৎপত্তি এবং দ্বিজগ্রণের অসবর্ণা কন্যা বিবাহ,__ 
এই সকল কার্ধ্য কলিযুগে সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ। যে দেশের 
যেরূপ আচার ব্যবহার, তাহা তদ্দেশীয় লোকেরই গ্রাহ। 

“হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 

শুদ্রগণের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ সঙ্ক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, 
আপনার। সমাহিতমনে শ্রবণ করুন । ত্রাক্মণ দ্বিজেক্দ্রদিগকে 

দান"করিবে ; দেবকুলের তৃষ্টিবিধানার্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে ; 
বৃত্যর্থ ঘাজন। করিবে; অপরকে অধ্যাপন করিবে; বে 

গ্রহণ করিবে ; শান্ত্রজীবী ও অগ্নিপরিগ্রহী হইবে ; লো 
কাঞ্চনে ও শক্রমিত্রে সমান জ্ঞান করিবে; সর্ববদ! সর্বলোকের 

হিতানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিবে ; সত্যবাক্য উচ্চারণ করিবে 
খতুন্নাতা পত্বীতে যথাকালে অভিগত হইবে; পরনিন্দা, 

পরগ্নানি, পরশ্রীকাতরা বিষবৎ পরিহার করিবে এবং সঘ। 

বিষুপুজায় রত থাকিবে ;)--এই সকল ধর্ম ব্রাহক্মণমাত্রেরই 
অবশ্য পাল্ননীয় । 

“ক্ষত্রিয় বিষুপুজা করিবে; সত্যপ্রিয় হইবে; বিপ্র- 
দিগকে দান করিবে; বেদ গ্রহণ করিবে; দেবগণের 

যাজনার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ; শত্ত্র ও শান্ত্রজীবী হইয়া 
ধর্মমার্গ অনুমরণ পূর্বক পৃথিবী পালন করিবে এবং বিধিবৎ 
ঢুষ্টের দলন ও শিষ্টের পরিপালন করিবে । 

“কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালনই বৈশ্যের প্রধান উপ- 

জীবিক। ;) এতঘ্ব্যতীত তাহার! বেদাধ্যয়ন করিতে পারিধে ; 
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দানদ্বার বিএদিগের এবং যজ্ঞদ্ধরা দেবকুলের আরাধন। 

করিবে ;: সদ| সত্যকথ। কহিবে, যথাকালে দারগ্রহণ করিয়। 

শাক্সোক্ত সমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করিবে । 
“শৃদ্র, সকল বর্ণের অধম | ইহাঁদের বেদে অধিকার 

নাই ; অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা নাই। ক্রয়বিক্রয় ও 
কারুকার্ধ্য দ্বারা ধন উপার্জন করিয়। ইহারা বিপ্রকুলকে 
দান করিবে) যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবকুলের তৃপ্তিবিধান 
করিবে; ব্রান্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের শুশ্ষায় নিযুক্ত থাকিবে 

এবং যথাকালে স্বীয় খতুন্নীতা*পত্রীতে অভিগমন করিবে । 
“হে মুনিমগডল! স্বল্প কথায় বলিতে গেলে সত্যবাঁদিতা, 

সর্বলোকের হিতাভিলাষ, প্রিয়বাক্য, সকলের মঙ্গলানুষ্ঠান, 
অনসুয়৷ ও তিতিক্ষাই সকল বর্ণের অবশ্ঠাপালনীয় কয়েকটা 
প্রধান ধর্ম । এক্ষণে দ্বিজকুলের আশ্রম সম্বন্ধে কয়েকটা 

কথ! কথিত হুইল। স্বস্থ আশ্রমোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিলে সকলেই মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়। তবে 

এস্থলে এইমাত্র বল] আবশ্যক যে, বিপৎকালে সময়ে 
সময়ে এই সকল বিধির ব্যভিচার হইতে পারে ;--হইলে 
তাহাতে ক্ষতি নাই। আপদে পতিত হইলে ব্রাহ্গণ 
ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
পারেন ; কিন্ত দ্বিজ হুইয়া ঘোরতর আপৎকাঁলেও কেহ 
কখনই শুদ্রের বৃত্তি স্বীকার করিতে পারিবে না,_-করিলে 

সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে । 
পূর্ধ্বেই উক্ত হুইয়াছে যে, ব্রাক্ষণ, প্রিয় ও বৈশ্ঠ__ 

এই ব্রিবর্ণ শীস্ত্রমতে “দ্বিজ” নামে অভিহিত। ইহাদের 



২৩২ নারদীয় পুরাণ। 

চারি আশ্রম, ব্রহ্গচর্য্য, গা্ন্থ্য, বানপ্রস্থ্য ও ভেক্ষ্য। 

এই আশ্রমচতুষ্টয়ে যথাঁকালে প্রবেশ .করিয়! শান্ত্রোক্ত 

বিধানানুদারে নিঃস্পৃহ ও শাল্তহ্ৃদয়ে সর্ব্বধন্্ম অনুষ্ঠান 
করিতে পারিলে দ্বিজগণ বিঞ্ুর প্রীতি ও প্রসন্নতা লাভ 

করিতে সক্ষম হুইয়। থাকে । তাহা হইলে তাহাদিগকে 
আর পুনরাবাত-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। 

দ্বাবৎশ অধ্যায়। 

বর্ণাশ্রমাচারবিধি,--সংস্কারাদি। 

হে খধিপন্তমগণ ! এক্ষণে আমি বর্ণাশ্রমাচাঁরবিধির 
বিশেষ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, আপনারা সমাহিতমনে শ্রবণ 

করুন। 

যে ব্যক্তি স্বাশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিয়! 

অপরের ধর্ম অবলম্বন করে, সে পাষণ্ড; সে সকল কর্মের 
বহিষ্কৃত; তাহার কোন কার্ধযই স্বসিদ্ধ হয় না। ছে 
মুনিগণ ! মন্ত্র সকল সাধনার প্রধান উপায়। অতএব 
গর্ভাধানাদি সমস্ত সংস্কার মন্ত্রবিধানে সম্পাদন করা কর্তব্য । 
স্ত্রীলোকের সংস্কারাদি যথাকালে ও -বথাবিধানে সংসাধন 
করিতে হইবে বটে,. কিন্তু তাহাতে মন্ত্র নিফিদ্ধ। প্রথম 
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গর্ভে সীমন্তোন্নয়ন চতুর্থ মাসেই করিতে হয়; ইহাই 
প্রশস্ত; অন্যথ। ষষ্ঠ, সপ্তম অথব। অব্টম মাসে করিলে ও চলে। 

পুক্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র পিত! সবস্ত্র যথাবিধানে স্সান 

করিয়! স্বত্তিবাচন পূর্বক নান্দীশ্রাদ্ধ সমাপন করিবে এবং 
স্ববর্ণ অথবা চারুধান্যে জাতশ্রাঘধ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত 

হইবে । সেই শ্রাদ্ধ অন্নে করিতে নাই, করিলে চগ্ডালত্ব 
প্রাপ্ত হইতে হইবে। অনন্তর আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সমাপন 
করিয়। পিত1 বাঁগ্যতভাবে স্বীয় নবজাত কুমারের নামকরণে 
প্রবৃত্ত হইবেন। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপুম, অথব! 
অষ্টম দিবসে নামকরণ কর্তব্য। নামটা যেন স্ুম্প্উ, 
অর্থযুক্ত, লঘ্ুবর্ণান্বিত ও সমাক্ষর হয় ক্ধ। 

* ভগবান মন্ধুর মতে জাত শিশুর একাদশ বা! ছাদদশ দিবসে নামকরণ 
কর্তব্য। তাহাতে ন। পারিলে জ্যোতিঃ শাস্ত্রেক্ত প্রশস্ত তিথি প্রশস্ত 
মুহুর্ক ও প্রশস্ত নক্ষত্রে করিতে হইবে £_- 

নামধেয়ং দশয্যান্ত দ্বাদন্তাং বাস্যকারয়েৎ। 

পুণ্যে তিথো, মুহূর্তে বা, নক্ষত্বে ব। গুণান্থিতে । 
মনু নংহিত1,) ২ অ, ৩০। 

কিন্ত চতুর্দর্ণের নামকরণে বিশেষ তারতম্য দেখিতে পাওয়া! যায়। 
মন্ুর মতে ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাঁচক, বৈশ্বের ধনবাচক 
এবং শুদ্রেব নিন্দাবাচক নাম রাখিতে হয় এবং ব্রাহ্মণ শর্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম, 
বৈশ্য ভূত ও শুর দাস উপনামে অভিহিত হইবে) যথা১--শুভশম্ঞ, 
বলব, বস্ুভৃতি, দীনদস ইত্যা্দি। (মহ্মংহিতা) ২ অঃ ৩১ ও ৩২ শ্লোক 
ও ততুভয়ের টাক। দ্রষ্টব্য) বিঝ্ুপুরাণে অল্প মতডেদ দেখিতে পাওয়া 
যাগ । তাহাতে দশম দিবসে পুজ্রের নামকরণ বিধেম্ন বলিয়া! বর্ণিত 

হইয়াছে । অপিচ তাহু(তে ধবৈশ্যের গুপ্ত উপাধি দান করিতে বিধান 
দিয়াছে । ভদ্যথ। $-- 

ততস্ত নামকুব্ৰীত পিতৈব দশমেহহনি ॥ 
নেবপূর্বং নরাখ্যং ছি শশ্মবর্মাদিলংযুতম্ ॥ 

৩) 
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গর্ভুসঞ্চয় অথব। জন্মদ্রিবদ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাঙ্গণের 
উপনয়ন কর্তব্য । যদ্দি ঘটনাঁবশতঃ উক্ত সময়ের মধ্যে ন। 

হয়” তাহ! হইলে ষোড়শ বৎসরের মধ্যে করিতে হইফে। 
ক্ষত্রিয়ের গর্তনময়ের একাদশ বৎসর পর্য্যস্তই প্রশস্ত; 
অন্যথ! ঘ্বাবিংশ পর্ষ্স্ত গৌণকাল নিদ্দিষ্ট এবং বৈশ্ঠের 
শার্ভকালের দ্বাদশ হইতে চতুর্বর্বিংশ বওসর পর্যন্ত উপনয়ন- 
কাল নিরূপিত হইয়াঁছে। হে মুনিগণ! এই কয়েকটা নিদ্দিষট 
কাঁলও যদ্দি অতিক্রান্ত হয়, তাহা! হইলে উপনয়নকাল 
অতীত বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে । সেই ঘতীত কালে 

যে ব্যক্তি যজ্জোপবীত ধারণ করে, শাস্ত্রানুসারে ঞন ব্যক্তি 

পতিত; গায়ত্রীতে তাহার আর অধিকার জন্মে না। 

এক্সপ সাবিত্রী পতিত ব্যক্তির সহিত শুদ্ধাতা সাঁধুগণ 

কদাচ আলাপ করিবেন না। দ্বিজকুলের মুখ্য উপনয়ন 
কাল অতীত হইলে দ্বাদশাব্দ পর্য্যস্ত কৃচ্ছ স্বীকার. করিয়। 
পশ্চাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিবে । তাহার পর দুই 

বৎসর শান্ত ও বিনীতভাঁবে বেদবিহিতকণ্্ন সম্পাদন করিতে 

কুইবে। নতুবা তাঁহাকে পতিত হইয়। ব্রহ্মহত্যার পাতক 
গ্রহণ করিতে হইবে৷ ব্রাহ্ণ ব্রন্মচারীকে কৃষ্ণসার চর্ম 
উত্তরীয় ও শণবস্ত্রের অধোবাঁন, ক্ষত্রিয় ব্রঙ্গচারীকে রুরু 

নামক যৃগচর্ম্ের উত্তরীয় ও ক্ষৌম বলন এবং বৈশ্য ক্রহ্ম- 
চারীকে ছাগচন্মের ও মেষলোমের অধোবান ধারণ করিতে 

শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্তে।ক্তং বন্ম্েতি ক্ষত্রসতপ্রয়ং। 
এগ দসাজকৎ নাম গ্রশজ্তং বৈধাঃশ্দ্রেয়েবঃ 1. 

বিষ্ুপুর়[ণ ৩.ংশে ১* অধ্যায়,। 
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হয়। এই বর্ণত্রয়ের যক্তসূত্র ওদণ্ডের বিষয়ও যথাক্রমে বর্ণিত 
হইল। বিপ্র মুগ্জময়ী মেখল। ও পলাশ-দও, ক্ষত্রিয় ধনুগুণ 

ও উড়ম্বর-দণ্ড এবং বৈশ্ঠট শণন্তনির্ষ্িত মেখল! ১৪ বিল্বদণ্ড 
ধারণ করিবে % | বিপ্রের দণ্ড উদ্ধে তাহার কেশ পর্যযস্ত 

ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্যন্ত এবং বৈশ্ঠের নাস! পর্য্স্ত হইবে। 
হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! দ্বিজ এইরূপে বিধিবং উপনীত 

হইয়! কাষায়, মাঞ্জিউ অথবা হুরিষ্রক্ত বসন ধারণ পূর্ববক 
গুরুগৃহে তাহার শুশ্রুষায় নিযুক্ত হইবে; সেই সময়ে 
তাঁহার নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবে এবং তাহার নিমিত্ত 

প্রত্যহ প্রত্যুষে স্নান করিয়া সমিধ্, কুশ ও কুম্ুম ফলাদ্দি 
আহরণ করিয়। আনিবে। ভিক্ষাঁলব অন্নই ব্রহ্ষচাঁরীর 
একমাত্র জীবিকোপাঁয় ; অতএব তাহাঁকে শ্রোত্রিয়গুহ 
হইতে প্রধতেক্ড্রিয় হইয়। ভিক্ষা আহরণ করিতে হইষে। 

ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার সময় ব্রাহ্মণ “ভবৎ» শব্দ সর্বাগ্রে 
প্রয়োগ করিবে, অর্থাৎ “ভবতি ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া 

প্রীর্ঘনা করিবে; ক্ষত্রিয় তাঁহা মধ্যে ব্যবহার করিবে, 

অর্থাৎ “ভিক্ষাং ভবতি দেহি” বলিবে এবং বৈশ্য তাহ! 

সর্বশেষে অর্থাৎ “ভিক্ষা দেহি ভবতি” বলিয়া ভিক্ষা 
চাহিবে। যক্ঞোপবীত, অজিন ও দণ্কমগ্ডলু ছিন্ন নষ্ট 

পারার 

* এ সম্বন্ধে মন্নুর মতভেদ? দেখিতে পাওয়া ষায়। তিনি বলেন £-- 
্রাহ্মণে! বৈদ্বপালাশো, ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ । 

' পৈবৌদুম্থরৌ বৈশ্যোদণ্ডানর্হত্তি ধর্্বতঃ ॥ 
| ম, সং ২অ) ৪৫। 

অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ বিষ্ব অথবণ পলাশের দণ্ড, ক্ষত্রিয় বট কিন্বা থদিরের দণ্ড 
এবং বৈশ্য পিলু অথবা উডডুস্বর দণ্ড ধারণ করিবে। 
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অথবা ভরষ্ট হইলে, ততসযুদায়কে জলে নিক্ষেপ পূর্বক 

মন্ত্রোচ্চারণ করিয়! নৃতন নূতন গ্রহণ করিবে। 

ব্রহ্মচারী প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বিশুদ্ধ মানসে 
অগ্নিকার্ষ্য এবং যথাকালে তর্পণ ও ব্রহ্মঘজ্ঞ করিবে। 

_অগ্রিকার্য্য পরিত্যাগ করিলে তাঁহাকে পতিত এবং ব্রহ্মযত্ত 

হীন হইলে ব্রদ্মহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হইবে । 
এইরূপে দেবারাঁধন ও গুরুশুশীষ! করি! ভিক্ষালব্ধ 

অন্ন প্রথমে গুরুকে নিবেদন পূর্বক তাহার অনুমতিক্রমে 

ভোঁজন করিবে । অন্ন জীবনধারণের প্রধান উপায়; অতএব 

অন্নগ্রহণ কালে কদাঁচ ইহার নিন্দ| করিবে না ;_-করিলে 
ভোজনে তৃপ্তি হইবে না, শরীরও ুর্ববল হুইয়৷ পড়িবে । 

ব্রহ্মচারীর পক্ষে মধূপান, স্ীসন্তোগ, মাংস, লবণ ও তাম্থুল- 
সেবন, দন্তধাবন, উচ্ছিন্টান্ন ভোজন এবং দিবানিদ্রা সব্থা 

নিষিদ্ধ । ততকালে তিনি ছত্র, পাদুকা, গন্ধদ্রব্য, মাল্য অন্ু- 

লেপন ব্যবহার করিতে পাইবেন না; তীহার জলকেলি ও 
দৃতক্রীড়া করিবার বিধান নাই,__নৃত্য, গীত ও বাদ্য সম্ভোগ 
করিবার অধিকার নাই । তাহাকে জিতেক্দ্রিয় হইতে হইবে; 
পরনিন্দা, রোধ, তাপ ও বিপ্রলাপ ত্যাগ করিতে হইবে । 

তিনি অঞ্জন ব্যবহার করিতে পাইবেন না; শূদ্র ও পায়গ্ডের 
সহিত আলাপ করিলে অথব। তাহাদিগের সঙ্গে থাকিলে 

াহাকে পতিত হইতে হইবে । | 
বেদশাস্ত্রের উপদেশ দ্বার! যে গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিক 

ছুঃখনিচয় নিবারণ করিয়া! থাকেন, ব্রহ্মচারী অগ্রে তাহারই 
চরণ বন্দনা করিবে; তাহার পর জ্ঞানবৃদ্ধ) তপোরৃদ্ধ ও 



/ঘাবিংশ অধ্যায়। ২৩৭ 

বয়োরুদ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্মুখে প্রণত হইবে । অভিবাদ্য 
ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবার সময় স্বীয় নাম উচ্চারণ 

পূর্বক “আমি অযুক আপনাকে অভিবাদন করিতেছি” 
বলিবে। নাস্তিক, কৃতত্, গ্রামঘাঁজক, মর্ধযাদাহীন, স্তেয়ী, 
কৈতবী, পাষণ্ড, পতিত, ব্রাত্য, নক্ষত্রজীবী, শঠ, ধূর্ত, 

অশুচী, উন্মত্ত ও মহাপাতিকী ব্যক্তিকে কখনও অভিবাদন 
করিতে নাই। যেব্যক্তি জপ করিতেছে, অথবা ফোন 

কাধ্যান্ুরোধে ধাবমান হইতেছে, স্নান করিতেছে, সমিধ্ 
পুস্প আহরণ করিতেছে, 'অথব। ভোজন করিতেছে, তাহাকে 

অভিবাদন করিবে না। উদপাত্রধারী, বিবাঁদশীল, কুণ্ড, 

জলমপ্যগ, শয়ান অথবা ভিক্ষার্থা ব্যক্তিকে অভিবাদন 

'অকর্তব্য | 

স্বামীঘাতিনী, পুষ্পিনী, জারা, সুতিকা, গর্ভপাঁতিনী, 

কৃতত্বী, রা ও চণ্ডাকে কদাঁপি অভিবাদন করিতে নাই। 
সভাম্থলে, জ্শ লাঁয়, দেবমন্দিরে, পুণ্যক্ষেত্রে, পুখ্যতীর্থে 

অথবা সাধ্যায় সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি একটি করিয়া 
নমস্কার করিলে পুর্ববকৃত পুণ্য ন্ট হইয়া যায়। যে 
ব্যক্তি যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, দেবতা্চন, অথবা তর্পণ 

করিতেছে, তাহাকে অভিবাদন করা উচিত নহে । যাহাঁকে 

অভিবাদন করিলে প্রত্যভিবাঁদন করে না, মে শাস্ত্রানুসারে 

শূদ্রের ন্যায় অনভিবাদ্য; তাহাকে আর অভিবাদন 

করিতে,নাই। . 4 
অধ্যয়নার্ঘ ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে গমন করিয়। গুরুর চরণ- 

যুগল প্রক্ষালন করিবে এবং বিধিবৎ আচমন করিয়। তাহার 



২৩৮ মারদীয় পুরাণ। 

পাদদ্য় ধারণ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অধ্যয়ন করিতে বমিবে। 
প্রত্যহ অধ্যয়ন করিতে নাই; ইহার কয়েকটা নিষিদ্ধ 

দিবস আছে; ক্রমান্বয়ে তাহ! বর্ণিত হুইতেছে। অন্টমী, 
চতুর্দশী ও প্রতিপদে ; মহাভরণীযুক্ত দিবসে, শ্রাবণের 

দ্বাদশী ও ভাদ্রের দ্বিতীয় তিথিতে এবং শয়নোথান দ্বাদশী 

প্রভৃতি দিবসে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; এতদ্বাতীত গ্রামে কোন 

অমগগল ঘটিলে,__বিশেষতঃ কোন শ্রোত্রিয়ের স্বত্যু হইলে 
অথবা গ্রামস্থ কোন ব্যক্তির গৃহে আগুন লাঁখিলে ; 

সন্ধ্যাকীলে মেঘ গর্জন করিলে, অকালে বারিবর্ষণ অথব। 
উন্কাপাত হইলে এবং গ্রামস্থ কোন বিপ্র অবমানিত 
হইলে অধ্যয়ন করিতে নাই। এ সকল নিষিদ্ধ দিবসে 

অধ্যয়ন করিলে কোন ফল লাভ করিতে পারা যায় না । 
হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! চতুষুগাদি ও চতুর্দশ মন্বাদিতেও 

অধ্যয়ন সর্বথা নিষিদধ। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া ও কৃষ্ণা 

ত্রয়োদশী ; কার্তিকের শুক্লা নবমী এবং মাঘ মাসের 
পূর্ণিমা ;--এই চারি দিবস যুগাদি নামে প্রসিদ্ধ; অতএব 
উক্ত কয়েকটা নির্দিষ্ট দিবসে কদাঁপি পাঠ করিতে নাই। 
হে মুনিগণ ! এস্থলে মন্বাদিরও বি্ষিয় বর্ণিত হইতেছে, 
আঁপনাঁর। সমাহিত মনে শ্রবণ করুন। আশ্বিনের গুরু 

নবমী, কার্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের সীতা 
তৃতীয়, আধাঢ়ের শুক্লা নবমী, মাঘের গুক্রা সপ্তমী, 
আাবণের কৃষ্ণাষমী, আধাটী পুর্ণিমা, ফাল্গুনের অমাবস্যা, 
পৌষের শুরু! একাদশী এবং কার্ডিক, ফাল্তন, চৈদ্রে ও 
জ্যৈষ্তের পূর্ণিমা, এই চতুর্দশ দিবম মন্থাদি নামে প্রসিদ্ধ । 
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এ সকল যুগমন্বাদিতে দ্বিজগণের শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । 
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ হুইলে, সূর্ধ্য-চন্দ্র-খ্ছুণে এবং উত্তরদক্ষি- 

ণায়নেও দ্বিজগণ কখন পাঠ করিবে না। হে খষি্বর্গ। 
অধ্যয়নের পক্ষে এইরূপ আরও অনেক নিষিদ্ধ দিবস 
আছে; তৎসমস্তের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ দিবসগুলিরও 

'নামোল্পেখ করিতেছি । আরণ্যকভাগ পাঠ করিলে সেদিন 

আর কিছু অধ্যয়ন করিতে নাই; শবের অন্ুগমন ওঁ 
সর্পাদি দর্শন করিলে এবং ভূকম্পন হইলে সে দিন: অধ্যয়ন 
সর্ধবথা অকর্তব্য | 

হে ম্ুনিগণ! এ সকল নিষিদ্ধ দিবসে ফে ব্যক্তি 
অধ্যয়ন করে, তাহার ধন, জন, বল, জ্ঞান, সৌভাগ্য ও, 

সন্তানসম্ভতি বিন হুইয়! যায়; তাহার পরমারু হ্াঁসপ্রাপ্তা 
হয়; সেই ব্যক্তি ব্রন্ধ হত্যার পাঁপে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে । 
সেই নরাধমকে যেন কোন দ্বিজ সম্ভাষণ না করে, যেন 
কেহ তাঁহার সহিত একত্রে বাস না করে। 

হে খাঁষকুল ! শব্দ ব্রহ্মময় এবং বেদ সাক্ষাৎ হরি- 

স্বরূপ ; অতএব যে বিপ্র বেদ অধ্যঘন করেন, তিনি সর্ধব- 

কামমার সাফল্য লাঁভ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যক্তি 

অগ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অপর শান্ত্াদির: আলোচনা: 
করে, সে শৃদ্রত্ব প্রাণ্ত হইয়া নরকে পতিত হুইয়৷ থাক্ষে; 
তাহাপ্প কোন কার্য্যই হ্বসিদ্ধ হয় না। অতএব আগ্রো 

যে পাঠ:করিয়া. শান্ত্রাস্তরে মনোনিবেশ করা দ্বিজসা ভ্রোরই: 
অরশ্য.কর্তব্য. 
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গাহৃন্তয),_-বিণাহ। 

বেদশ্রাহণ হইতে গুরুণু শ্রুষধায় নিরত থাকিয়া যথাকালে 
উহার অনুমতিক্রমে ব্রহ্গচারী অগ্নিগ্রহণ করিবে এবং 

তাহার নিকট বেদচতুষ্টয় ষড়বেদাঙ্গ ও ধর্মশশাস্ত্রাদি শিক্ষা 
করিয়া যথা শক্তি দক্ষিণা প্রদান পূর্ববক গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট 

হইবে। বিবাহ ইহার প্রথম পোপান। বাঁছিয়া বূপ- 
গুণসম্পন্না, স্থকুলোস্ভব।, স্থশীল।, ধন্মচারিণী সকুল! কন্যাকে 

বিবাহ করিবে । 

যে কন্যা কুগ্না ১ যাহার নয়নযুগল গোলাকার অথব। 

রক্তবর্ণ; যাহার পিতৃমাতৃকুল কোন কঠোর রোগে 

আক্রান্ত ; যাহার কেশ অত্যন্ত অধিক অথবা যে কন্য। 

কেশহীন1 ; তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। যে কন্যা 

বাঁচাল ; কোপনম্বভাব!; খর্ববাকৃতি অথব। দীর্ঘদেহ] ; 
বিরূপিনী ; উন্মত্ত! অথবা ক্রুরভাষিণী ; যাহার গুল্ফ অতি 
স্থুল, জঙ্ঘাঁ দীর্ঘ, আকৃতি পুরুষের ন্যায়; অথবা যাহার 
মুখমগ্ডলে গুন্ক ও শ্বশ্রুর রেখা পরিলক্ষিত হয়, তাহাকে 

বিবাঁহ করিতে নাই । যে কন্য! সদা বৃথ! হাস্য করে, পরগুছে 
সর্ধবদ। যাইতে ভালবাসে, অথব! সর্বক্ষণ পরণৃহে বাস করে, 

লোঁকের সহিত বিবাদ করে, সর্বদা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় 
অথবা অধিক ভোঁজন করে; ঘাহার দস্তপংক্তি ও ওঠ 
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স্কুল, স্বর অতি কক্শি, বর্ণ অতি কৃষ্ণ, কিম্বা আরক্ত, অথব। 
পা, তাহাকে বিবাঁহ করিবে না। যে কন্যা ধূর্তা, নিষ্ঠ,রা, 
কুগুসিতা ; সর্বদা যে রোদন করে, অধিক নিষ্চ ধায়, 

অনর্থক অধিক বাক্য প্রয়োগ করে, লোকের হিংসা, দ্বেষ, 
অথবা! নিন্দা করে, সর্ববদ1! অপরের সহিত বিবাদ করে; 
যে তস্করা অথবা শ্বাসকাশাদি রোগে পীড়িত ; তাহাকে 

বিবাহ করিতে নাই । যাহার নাস! দীর্ঘ, সর্ববশরীর লোমে 
আবৃত, দেহ অতি কৃশ বা অতি স্থল, তাহাকে কদাঁপি 

বিবাহ করিবে না। তবে যদি বয়সের সৌকুমার্য্যবশতঃ 
কন্যার মনোবৃতি সম্যক পরিস্ফ,ট না হওয়াতে বিবাহকালে 

তাহার প্রকৃত স্বভাব জানিতে না পার যায়, তাহ! হইলে 
বয়সকালে তাহাকে পরীক্ষ/ করিবে; যদি সে রমণী 

তখন প্রগল্ভা অথবা নিতান্ত ' গুণহীন। বলিয়া প্রতীত হয়, 
তাহাকে সর্ব! ত্যাগ করা উচিত। ভর্তৃপুত্রদিগের প্রতি 
যে নারী নিষ্ঠর ব্যবহার করে, অথবা যে পরের প্রতি 
বিশেষ অনুকূল। তাহাকে পরিত্যাগ করিবে । নতুব! 
সারের মঙ্গল নাই । 

হে মুনিসত্তমগণ ! বিবাহ আট প্রকার ;-_ব্রাঙ্ম, দৈব, 
আর্ষ, প্রাজাপত্য, আম্বর, গান্ধরর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ *। 

* ভগবান মন্গ এই আট প্রকার বিবাহ-বিধির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেম, 
নিয়ে তাহা প্রকটিত হইল £__ 

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা। চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং । 
'্াহুয় দানং কন্তায়। ত্রাঙ্গোধর্মঃ প্রকীন্তিতঃ 1.১. 
যজ্ে তু বিততে সম্যগৃত্থিজে কর্কুর্বতে | 
অলক্কতা সুভাদানং দৈব! ধর্দহ প্রচক্ষতে ॥ ২ 

৩৯ 
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দ্বিজগণ ব্রাহ্ষমতেই বিবাহ করিবে; তাহাতে অন্থবিধ। 

বা কোন ব্যাঘাত খাঁকিলে দৈবে এবং কাহার কাঁহারও 

মতে আর্ষেতেও করিতে পারিবে । কিন্তু প্রাজাপত্যাদি 

অবশিষ্ট পঞ্চপ্রকাঁর বিবাহ দ্বিজগণের পক্ষে শাস্ত্রগঞ্থিত। 

তধে ফেস্থুলে পুর্ববোক্ত ত্রিবিধ বিবাহের অসস্ভাব হয়, 

সেস্থলে জ্বানী ব্যক্তি অপর পঞ্চবিধ বিধান অধলম্থন 

করিতে পারে । 

গৃহস্থ উত্তরীয়ের সহিত নিত্য যজ্ঞোপবীত এবং 
মন্তকে হ্থন্দর উষ্জীষ ও ছত্র, কর্ণে স্ববর্ণকুণ্ডল, 
গলদেশে ত্বগন্ধি পুষ্পমালিকা, সর্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য, 

একং গোমিথুনং দ্বেবা বরাদাদয় ধর্দ্দতঃ। 
কন্তা প্রদানৎ বিধিবদার্ষে। ধর্মঃ স উচ্যতে ॥ ৩ 
সহোভো চরতাং ধর্মমিতি বাচান্ুভাষ্য চ। 
কন্তাপ্রদানমভ্যর্চয গ্রাজাপতো। বিধিঃ স্বতঃ ॥ ৪ 
জাতিভ্যো ড্রবিণং দত্ব। কন্তায়ৈ চৈব শক্কিতঃ। 
কন্ঠাপ্রদানত শ্বাচ্ছন্দ্যাদাস্ুরো ধন উচাতে 1 ৫ 
উচ্ছয়ান্তোন্ত সংষোগঃ কন্টায়াশ্চ বরসা চ। 

গান্ধববঃ স তু বিজ্ঞেয়ে! মৈথুন্ঃ কাঁমসম্তবঃ ॥ ৬ 
তত্বাচ্ছিত্ব। চ ভিত্বা চ ক্রোশস্তীং রুদতীং গৃহাতৎ। 
প্রসহা কন্ঠাহুরণং রাক্ষসে। বিধিরুচ্যতে ॥ ৭ 

স্থগ্তাং মস্তাং প্রমত্তাং বা রহে। যক্রোপগচ্ছতি । 
স্ পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চা্টমোইধমঃ ॥ ৮ 

অর্থীৎ,-কন্যাঁবরকে বস্ত্রে আচ্ছাদন পূর্বক অলম্ধারাদি গ্বারা পুঁজ! 
করিয়া! বিদ্বান ও সদাচারী অপ্রার্থক বরকে কনা দান করিলে, তাহা 
ব্রাহ্ছবিবাহ নামে অভিহিত । ১ 

প্রোতিষ্টোমাদি মহাযজ্ঞের আরম্তকালে সেই বজ্ঞের কর্মকর্তা পুরো, 
হিতকে অঙলঙ্কত কন্যা) দান, দৈববিবাহ নামে গ্রাসিত্ব । ২ 

একটা ব1 ছুইটা গাভী ও তৎসংখ) বৃষ বরপক্ষের নিকট হইতে ধর্ধার্থ 
(অর্থাৎ যাগাদি সিদ্ধির জন্য কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের মুল্যত্বরূপ নহে) গ্রহণ 
করিয়া কনা সম্প্রাদান করিলে) তাঁভা আর্ধবিবাঁহ হয়। ৩. 
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পরিধানে ধৌত বন্তরদ্ধয়, হস্তে বেণুদণ্ড ও জলপূর্ণ কমগুলু 
এবং পাদদ্বয়ে পাছুক। ও উপানত ধারণ করিবে না । সর্ববগ। 

উহার নখকেশ কর্তন করা কর্তব্য । তীহাকে শীস্ত, শুপ্চি, 

প্রিয়দর্শন ও নিত্য সাধ্যায়শীল হইতে হইবে । পরান্ন- 

ভোজন, পরদারগমন, এক পদদ্বারা অপর পদ্বতাড়ন, 

উচ্ছিষ্ট লঙ্ঘন, উচ্ছিষ্ট ভোজন, প্রভৃতি দূষিত কর্ম তাহার 
পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদধ। তিনি সংহত হস্তযুগল দ্বারা স্বীয় 
মস্তক কগুয়ন করিতে পাইবেন না, পৃজ্য দেবালয়কে 
প্রদক্ষিণ না করিয়া! যাইবেন না । আচমন, দেবার্চন, ্নান, 

“তোঁমর! উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্মের আচরণ কর” বরকন্যাকে এই কথ! 
বলিয়! অর্চনাসহকারে যে কন্য। দান; তাহাই প্রাজাপত্য নামে প্রথিত। ৪ 

কন্যার পিতা অথবা পিতৃব্যাদি বর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে অথব। 
স্বয়ং কন্যাকে যথাশক্তি ধন দান .করিয়া! বরের স্বেচ্ছান্ুসারে ষে কৰা 

গ্রহণ তাহ আমর বিবাহ নামে প্রলিদ্ধ। ৫ 

কন্যা ও বর পরস্পরের অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ সম্পাদিত হয়॥ 
তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা যায় । এই বিবাহ.কামবশতঃ টৈথুনেচ্ছাক 
ঘটিয়। থাকে । ৬ 

বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ । 
এই বিবাহে কন্যাহরণ ক্কালে কন্যাপক্গীয়ের! ধঙ্গি বিপক্ষ হয়, তবে 
তাহাদিগকে হত বা আছত করিয়]. কিম্বা গ্রাটীরাদি ভেদ, করিয়া কনা 
হরণ প্রসিদ্ধ আছে । ইহাতে কন্য। “হা তাত! হাত্রাতঃ! তোমরা কোথায় 

রহছিলে । শীঘ্র আসিক্সা! আমাকে রঙ্গ কর, আমাকে হরণ করিয়া লইয়া 
যায় 1৮. এইরূপ. চীৎকার করিয়া রোদন করিতে থাকে । প্রথম চারি 
বিবাছে কন্যাদানের আবশ্যকতা আছে, কিন্ত শেযোজ চারি প্রকারে 
তাহা নাই। কেহুকেহ বলেন এদ্সপ অবস্থার পরও নারি বিবাহ 
সম্পাদন করিতে হয় | ৭ 

নিপ্রানডিতৃতা, অথবা। মদ্যপানে বিহ্বল, কিনব নবধানযুক্া ্রীতে 
নির্জাোনে গমন করার নাম পৈশাঁচ বিধাহু। এই বিবাহ আট গ্রীকার 
বিবাহের, মধো অধয় ও.পাপজনক.।.৮. 
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ব্রত ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াদিতে তিনি মুক্তকেশ হইবেন 
না এবং বসন ও উত্তরীয়, উভয় বন্ত্রই ধারণ করিবেন ; 
তিনি ছুষ্টযানে আরোহণ করিবেন না, পরস্ত্রীতে অভিগত 
হইবেন না, কখনও কাহারও প্রতি নিষ্ঠ,র বাক্য প্রয়োগ 
করিবেন না, দ্রিবাভাগে নিদ্রা যাঁইবেন না। অসুয়া, 
মাৎসর্ধা, হিংসা, ঘ্বণ!, বিদ্বেষ প্রভৃতি পাপপ্রন্বতি ভাহাকে 

ত্যাগ করিতে হইবে। পরপাঁপ ঘোষণা ও আত্মপুণ্য 

কীর্ভন কর! তাহার কর্তব্য নহে। তিনি ছুর্জনের সংসর্গে 
বাম করিবেন না, অশান্ত শুনিবেন না, আসব, দ্যুত ও 

নৃত্যগীতাদিতে অনুরত হইবেন না। পথস্থিত উচ্ছিষ্টান্স, 
শৃদ্র, পতিত ব্যক্তি, শব, সর্প, চিতা, চিতাকাষ্ঠ, যৃপ, চণ্ডাল 
ও দেবলকে স্পর্শ করিলে তিনি সবস্ত্রে নান করিবেন। 

দীপ, খষট্টা ও অপরের শরীরের ছায়! অঙ্গে লাগিলে, কেশ, 

বস্ত্র ও ঘটোঁদক উদরস্থ হইলে এবং অজ ও মার্জারের - রেণু 
শরীরে পতিত হইলে পূর্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। 

অন্তএব গৃহস্থ ততসমুদয় হইতে সদা সতর্ক থাকিবে 
', গৃহস্থ ঘ্বিজ শূর্পবাত, প্রেতধুম, শূদ্রান্ন ও বৃষলীপতিকে 

দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন । তিনি অপ ছাত্র রাখিবেন 
না, নখকেশ আম্বাদন..করিবেন না, নগ্রবেশে শয়ন,ফরিবেন 
মা, শিরোভ্যঙ্গারশিষ্ট তৈল গাত্রে লেপন করিবেন না'।. 
অগুচি অবস্থায় তান্ধুল চর্ববণ, অগ্নি সেবা, গুরু ও দেবতার 
পৃজা কর! তাহার উচিত নহছে। তিনি নিজ্রিত ব্যক্তিকে 
'জাঙগরিত করিবেন না, বাঁমহ্ত্তে ধরিয়। চুযুক দিয়া জল 
খাইহেন না, গুরুর ছায়া! ও আদেশ লঙ্ঘন করিবেন'ন। | 
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হে মুনীশ্বরগণ ! গৃহী দ্বিজ যোগী ও ব্রতীদিগের নিন্দা 
করিবেন না, পরস্পরের কন্ম পরস্পরকে বলিবেন না; 

পূর্ণিমা ও অমাঁবস্তাঁতে যথাবিধি যাঁগ করিবেন প্রত্যহ 
প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে হোম ও উপাসন। করিবেন ১ অয়ন, 

বিষুব, যুগচতুষটয়, দর্শ ও প্রেতপক্ষে, মন্বাদি, মৃতাহ, 
অফ্টকা, চন্দ্র-সূর্ধ্য-গ্রহণে, পুণ্যক্ষেত্রে ও পুণ্যতীর্ঘে যথাধিধি 
শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রোত্রিয় গৃহে আগমন করিলেও শ্রাদ্ধ 
করিতে হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে উর্দপুণ্ড ধারণ কর! 
নিতান্ত উচিত। উর্ধপুণ্ড বিনা যজ্ঞ, দান, তপ, হোম, 
স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণাদি সমস্ত ক্রিয়াই নিচ্ষল হইয়। ঘাঁয়। 
কেহ কেহ বলেন যে, শ্রাদ্ধ উর্ধপুণ্ড, ও তুলসী ধারগ 
করিতে নাই; তাঁহাদের মতে উক্ত ব্যাপারে ইহা! বৃথা- 
চারের মধ্যে পরিগণিত ; অতএব মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি- 
মাত্রেরই বৃথাচার ত্যাগ করা কর্তব্য । 

হে দ্বিজোত্মগণ ! এইরূপ অনেক ধর্ম ম্মৃতিশাস্ত্রে 

বর্ণিত আছে ; সেই সমস্ত ধর্ম পালন করিলে সর্বকামনার 

সাফল্য লাভ করিতে পারা যায়; অতএব দ্বিজমাত্রেই 
তাহা পালন করিবেন। বিষুও সদাঁচারী ব্যক্তিগণের উপর 

প্রসঙ্গ হইয়া থাকেন; তাহার প্রসম্নতা লাভ করিতে 
পারিলে মানব এ জগতে কোন্ কায না সাধন করিতে 

সক্ষম হয়? 
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গর্স্থা, বানপ্রস্থায ও ঠ৬ক্ষা। 

হে মুনিসভ্তমগণ ! গৃহচ্ছের অপরাপর প্রয়োজনীয় 
সদাচারের বিষয় বর্ণন করিতেছি । তৎ্সমুদ্দায়েরই অনু- 
ষ্ানে নিশ্চয় সমস্ত পাঁপ নিবারিত হইয়া যাঁয়। ব্রা্গ- 

মুহূর্তে গাত্রোথান পূর্ববক কেশ প্রসাধন করিয়া গৃহস্থ 
পুরুষার্ঘাধিনী বৃত্তি অবলম্বন করিবে । দিবা ও সন্ধ্যাকালে 
উত্তরমুখে এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখে বসিয়া দক্ষিণ কর্ণে 

যজ্জছোপবীত স্থাপন পুর্বক মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে এবং 
যাঁবকাল মৃত্রপুরীষ উৎস্থষ্ট হইতে থাকিবে, তাবওকাল 
বসনে মস্তক আবরণ এবং তৃণগুলো ভূমিতল আচ্ছাদন 

পূর্বক একহস্তে কাষ্ঠণ্ড বহন করিয়া ঘমৌনভাঁবে অবস্থিতি 
করিবে । পথে, গোষ্ঠে, নদীতীরে, তড়াগে, কৃপসন্সিধানে, 
বক্ষচ্ছায়াতলে, কাঁন্তারে, অগ্নিসমীপে, দেবালয়ে, উদ্যানে, 

কষ্ণভূমিতে, ব্রাঙ্ণ ও শ্রীজাতির সম্মুখে, তুষ, অঙ্গার 

ও খর্পরাদিতে এবং জলমধ্যে মলমুত্র কদাপি ত্যাগ 

করিতে নাই। 
হে বিপ্রগণ ! যত্বপহকারে সর্বদা শৌচ অনুষ্ঠান 

কর্তব্য, কেননা শৌচেই দ্বিজকুলের পবিত্রতা ও আল্মগুদ্ধি 

নির্ভর করে। শৌচাচারবিহীন ব্যক্তির সমস্ত কর্ম নিচ্ষল 
হইয়া! ঘায়। শাম্ত্রানুপারে শেৌঁচ বছুবিধ,--তদ্মধ্যে বাহু 
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ও অভ্যন্তর শৌচই প্রধান। ম্বত্তিকা ও জলঘ্বার বাহ 
এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা আন্তরিক শৌচ সাধিত হইয়া থাঁকে । 

এক্ষণে যে প্রকার শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা কৃর্তৃব্য, 

তাহার বিধান বলিতেছি ; আপনারা অবহিত মনে শ্রবণ 
করুন। মলমূত্র উৎস্যষ্ট হইলেই শিশ্ন ধাঁরণ পূর্বক 
উত্থিত হুইয়! ম্বত্তিকা গ্রহণ করিবে এবং যতক্ষণ না 
বিন্ম,ত্রের গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, ততক্ষণ মৃত্তিকা লেপন ও 
জলদ্বারা ধৌত করিতে থাঁকিবে। কিন্তু যথাতথাঁকার 

মৃত্তিকা লইলে হইবে না। মূষীক কর্তৃক উৎকীর্ণ, ফালদ্বার! 
কর্ষিত, এবং সরোবর, পুক্ষরিণী ও কৃপাদির উপরিভাগস্থ 

স্বত্তিকা গ্রহণ করিতে নাই; কেনন। তাহাতে শৌচ 
স্চারুরূপে নাধিত হয় না। উক্ত মৃত্তিকা ভিন্ন অপু 

কোনরূপ স্ব লইয়া লিঙ্গে একবার, অপাঁনে পাঁচবার, 
বামহত্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার এবং উভয় পদে 
পৃথক্ পৃথক্ তিনবার করিয়া লেপন করিবে । ইহাই 
গৃহস্থের শৌচ; ব্রন্মচারীর ইহার দ্বিগুণ, বনস্থের ত্রিগুণ 
এবং ভিক্ষুর চতুগুণ কর্তব্য। ন্বগ্রামে পূর্ণমাত্রায় শৌচাচার 
পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি, রোগগ্রস্ত, অশক্ত অথব 
বিপন্স, তাহার পক্ষে কোন নিয়মই নাই। সে নিজ 
ক্ষমতান্ুসারে আচারবিধি পালন করিবে । 

হে মুনিসভ্তমগণ ! ব্রহ্ষচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও 

ভিক্ষুগণ উক্তবিধ বিধানানুসারে শৌচাঁচাঁর সম্পাদন করিবে; 

ছুই একবার মৃত্তিকা লেপনের পর গন্ধ দুরীকৃত হইলেও 
তাহাদিগকে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সম্যক পালন করিতে হইবে । 
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তবে স্ত্রী ও অনুপনীত ব্যক্তিগ্রণের পক্ষে অন্যরূপ . বিধি.; 
তাহারা গন্ধক্ষয়াবধি লেপন করিবে এবং গন্ধ দূর হইলেই 
নিবৃত্ব হইয়। আচমনে প্রবৃত্ত হইবে। ব্রতী ও বিধবা- 
দিগকে যতীদিগের ন্যায় শৌচাচার পালন করিতে হইবে। 

এইরূপে শৌচ সাধন পূর্ববক পূর্বব বা. উত্তরদিকে মুখ 
ফিরাইয়া আচমন করিবে । তিন চারিবার বিমল ও 
ফেনবর্জিিত জল পান করিবে; করতল দ্বার দুইবার 
কপোল ও ওষ্ঠাধর মার্জন করিবে, তাহার পর তর্জনী ও 
অঙ্ুষ্ঠ ছার! নাশারন্কদ্ধয়, আঙ্গষ্ঠ ও অনামিক! দারা চক্ষু ও 
কর্ণযুগল এবং কনিষ্ঠ ও অস্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিদেশ যথাক্রমে স্পর্শ 
করিবে । অনন্তর করতল দ্বারা উরুস্থল, অঙ্গুলি সকলেক্র 
অগ্রভাগদ্ার। মস্তক এবং করতল অথব! অঙ্থৃলিসমূছের দ্বারা 

ংশ স্পর্শ করিতে হইবে । এইরূপ আচরণ করিলে তবে 
দ্বিজগণ শুদ্ধ হইতে পারিবেন্। | 

আচমনান্তে আন কর্তব্য; তাহার পর গাত্রমার্জন 

করিয়া জলতর্পণ করিবে । তদন্তে সন্ধ্যাবন্দনার্দি মমাপন 

করিয়া! গায়ত্রী্হ সূর্ধ্যকে অর্থ দিবে এবং যতক্ষণ না দিবা- 
কর পুর্ববাকাঁশে উদ্দিত হয়েন, ততক্ষণ গায়ত্রী জপ করিতে 
থাকিবে; মধ্যাহ্রেও উক্তরূপ অর্থ দিয়! গায়ত্রী জপ 
করিবে । সায়ংকালেও নক্ষত্রদর্শনাবধি পূর্ব্বোক্ত বিধি 
অনুসরণ করিতে হইবে । টা 

হে শবনীশ্বরগণ ! গৃহস্থ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্রে 
স্নান পূর্বক . দর্তপাঁণি হইয়। ব্রক্ষঘজ্ঞ. সম্পাদন করিবে । 
যদ্দি প্রমাদ বশতঃ কেহ বেদবিহিত্ত কর্ধাদির অনুষ্ঠান 
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না করে, তাহা হইলে রজনীর প্রথম যামে তৎসমুদায় 
যথাক্রমে সম্পাদন করা কর্তব্য । সাধ্যপক্ষে সম্যক সুস্থ 

ও ন্মচ্ছন্দ অবস্থাতেও যে ধূর্ত দ্বিজ সন্ধ্যান্িকাদি সমা- 

পন না করে, সে শাশম্নমতে পাষণ্ড; সে সকল কর্মের 

বহিক্কুত। ন্যায়শাস্ত্রাদি গ্রন্থোস্ত অথবা অপর কুট যুক্তি 

সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যে দ্বিজ সন্ধ্যাহ্িকাদি ক্রিয়া- 
কলাপ পরিত্যাগ করে. সে মহাপাতকীরও অধম । তাহার 

সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই, কোন বিষয়ের তর্ক 
করিতে নাই। 

অনন্তর গৃহস্থ যথাবিধি স্বীয় অধিষ্ঠাতৃদেবের উপাসনা 
করিবে, অভাঁগত অতিথিকে মধুর বাক্যে অভ্যর্থনা করিয়া 

গন্ধাদি দ্বারা শুশ্ষা করিবে এবং সাধ্যানুসাঁরে কন্দমূল 

ফল জল প্রভৃতি ভোজ্যপেয় দ্বার অর্চনা করিবে । 

ধাহার কুলশীল ও গোত্র নামাদি সমস্তই অজ্ঞাত, ভিন্ন 

গ্রাম হইতে যিনি হঠাৎ আসিয়! উপস্থিত হয়েন, পগ্ডিতগণ 
তাহাকেই অতিথি বলিয়া থাকেন % । অতিথি বিষুর ন্যায় 

পুূজনীয় ; অতএব তাঁহাকে তদ্বৎ পুজা করিবে । অতিথি 
নিরাশ হইয়] যাহার বাটী হইতে প্রস্থান করেন, তাহাকে 

নিঙ্গ পাপভার দিয় তাহার সমস্ত পুণ্য লইয়া যাঁন। 
অতঃপর স্বগ্রামবাপী বিপুপ্রিয় কোন 'অনাথ শ্রোত্রিয় 

বিপ্রকে পিতৃদিগের উদ্দেশে পুজা করিবে এবং পঞ্চযজ্ঞ 

ক ভগ্বান্ মু বলেন, অতিথি জাত্যংশে ব্রাহ্মণ হইবেন এবং এক 
রজনী মাত্র পরগৃছে বাস করিবেন । তদ্যথা +__ 

একরাত্রস্ক নিবসন্নতিথিব্রাঙ্গণঃ স্থৃতঃ। ৩ আআ, ১০২। 

৩২, 
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সমাপন পুর্ববক মৌনভাঁবে বন্ধু বান্ধব ও ভূত্যদিগের পহিত 

ভোজন করিতে বমিবে। যে দ্িজ্ত প্রত্যহ পঞ্চযজ্জঞের 

অনুষ্ঠান না, করে, তাহাকে ব্রক্মহত্যার পাঁতক গ্রহণ 
করিতে হু । অনএব অহরহ পঞ্চযজ্জের অনুষ্ঠান করিবে । 

দেবযজ্ঞ, ভূতনজ্ৰ, পিভৃষজ্, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মঘজ্ঞ,-এই 

পাঁচটাই পঞ্চবজ্ঞ নামে প্রদিদ্ধ । 

দ্বিজ কদাপি অভোল্য, এবং পাত্র ব্যতিরেকে, ভোজন 

করিবে না। বসনাদ্ধ পরিধান পূর্বক আমনে কেবল 

পদদ্ধয় রক্ষা করিয| মুখশব্দ করিতে করিতে ভোজন 

করিলে তাহ! স্থরাপান তুল্য হইয়া! থাকে । অন্ন, মোদক ও 

ফলাদি খাদ্যদ্রব্য একবার আলঙাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ 
আদ্ষাদন করিবে । প্রত্যক্ষ লবণ কদাপি ভোজন করিতে 

নাই। ব্যঞ্জনাদিতে লবণ থাঁকে বটে, কিন্ত তাহ। দ্রবীভূত 
অবস্থায় খাদোর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে; কেহ 

তাহাকে দেখিতে পায় না। প্রত্যক্ষ লবণ ভোজন গোমাঁংল 

ভোজনের তুল্য । আচমনকালে এবং চোষ্যাদি ভোজন 
সময়ে কখনও শব্দ করিবে না.--করিলে নরকগামী হইতে 

হইবে । 

হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! এন্ূপে ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমন 

করিয়া শাস্ত্রচিন্তায় নিরত হইবে | রজনীতে যদি অতিথি 

সমাগত হয়েন, তাহা হইলে কন্দমূল ফলাদি ভোজ্য ও 

শয়নাগনাদি দ্বারা যথ/বিধানে তহারপ্পুজা করিবে । 
উক্তরূপ বিধানানুপারে গৃহস্থ প্রত্যহ' সদাচারের অনু- 

ান করিবে; আচার পরিত্যাগ করিলে পাপে পতিত 
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হইতে হইবে ;-তজ্জন্য প্রায়ন্চিভ করা কর্তব্য । ক্রমে 

বয়োধর্দ্টের অনুসারে শুকুমার লাবণ্য অপগত হইলে 

যখন কেশ পলিত, গাত্রচণ্ম লোলিত, এবং দন্ত স্থালিত 

হইতে থাকিবে, তখন পুজ্রের হস্তে ভার্ধার ভার অর্পণ 

করিয়া অথবা তাহাকে সঙ্গে লইয়া ব্নমার্গে প্রবেশ 
করিবে । তথায় ভ্রিসবন শান করিবে, নখশ্াশ্রুঃ ও জট 

ধারণ করিয়া থাকিবে, মুত্শয্যায় শয়ন করিবে ' এবং 
স্বাধ্যায়নিরত হইয়! ব্রহ্ষচর্ধ্য ও পঞ্চযজ্জঞের অনুট'ন পুর্ববক 

প্রত্যহ কন্দমূলফল ভোজন' করিবে; সর্বভুতের প্রতি 

দয়াবান হইবে ; সর্বদা নারায়ণের ধ্যানে নিরত থাকিবে । 
তৎকালে খ্রীমজাঁত ফলপুষ্পাদি গ্রহণ করিতে নাই; 
রাত্রিতে ভোজন করিতে নাই; দিনান্তে একবারমীত্র 

অঙ্টগ্রাম ভোজন করিতে হয়। 

বানপ্রস্থ বন্য তৈলে অভ্যঙ্গ করিবে, *নিদ্রালস্ত, বৃথা- 
বাক্য, পরীবাদ ও রূঢ় কথা পরিত্যাগ করিবে । শীত, 

রৌদ্র, বর্ষ প্রভৃতি সম্হা করিতে শিখিবে এবং সর্বদা 
অগ্নিসেবন করিবে । এইরূপ নানাপ্রকার নৈপর্গিক ক্লেশ 

সহ করিতে করিতে বানপ্রস্থ ঢান্দ্রায়নাদি ব্রত অনুষ্ঠান 

করিবে; ভ্রমে যখন সকল বস্ততে বৈরাগ্য জন্মিবে, 

মায়াডোর ছিন্ন হইয়! পড়িবে, হৃদয় পরম বিদ্যার বিমল 

আলোকে বিভাদিত হইবে, তখনই সন্যাস অবলম্বন 

করিবে ; নতুবা পতিত হইতে হইবে । 

চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ছিজ নিরন্তর বেদাস্ত 

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, শান্ত, দান্ত, জিতেক্্িয়। নিম্পৃহ 
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ও নিরহস্কার হইবেন, কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয় 
করিবেন, শমদমাদি গুণে বিভূষিত হইবেন এবং নগ্নবেশে 
অথবা জীর্ণ কৌপিন ধারণ পূর্বক মুগ্ডিত মস্তকে 
নিয়ত সচ্চিন্তায় নিরত থাকিবেন। ভিক্ষুর কি শত্রু, কি 

. মিত্র, কি মান, কি অপমান সকলকেই সমান জ্ঞান কর! 
কর্তব্য, সকল অবস্থাতেই সমান থাকা উচিত। তিনি 

এক র্রাত্র গ্রামে এবং ত্রিরাঘ্ধ নগরে বাস করিবেন। 

অনিন্দিত দ্বিজগৃহে তিনি একবারের অধিক ভিক্ষা করিবেন 

না, প্রাণধারণের উপযোগী একবারমাত্র আহার করিবেন। 

গৃহস্থের গৃহের পাকধূম বিগত হইলে; অগ্নি নিবিয়া গেলে, 
পরিবারস্থ সকলে আহার করিয়। উচ্ছিষ্টাদি দূরে নিক্ষেপ 
করিলে যতি ভিক্ষার্থ তাহার দ্বারে উপস্থিত হইবেন । 
ভিক্ষা না পাইলে বিষণ্ন বা ক্ষুৰ হইবেন না, পাইলেও 
আহলাদিত হইবেন ন! ; যাহা! পাইবেন, তাহাতেই সন্তক্ট 

হইয়া চলিয়া আদিবেন। তিনি ত্রিসবন ম্নীন করিয়া 
নিযতেক্ড্রিয় ভাবে প্রণব জপ করিবেন; কদাপি বিষয় চিন্তা 

হৃদয়ে স্থান দিবেন না, মুহুর্তের জন্য রিপুসকলের বশীভূত 
হইবেন না। দিবদে একবারমাত্র আহার করিয়া যে 
ব্যক্তি লাম্পট্য প্রকাশ করে, অথবা লাম্পট্যে দূষিত হয়, 
সে অধুত প্রায়শ্চিন্ত করিলেও কখনও নিষ্কৃতি পাইতে 

পারিবে না। 

হে বিপ্রকুল! যতি যদি লোভী ও দ্বাস্তিক হইয়া 
পড়ে, তাহা হইলে সে চগুলি সমান হেয় ;--লে বর্ণাশ্রম 
হইতে অন্তরিত হয়। আভএব তিনি মিষ্খা। নিচ্ছন্তি, নিম্পৃহ 
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৪ নিরহঙ্কার হইয়া নিরস্তর সেই অব্যয়, অক্ষয় অনাময় 

নারায়ণকে প্যান করিবেন ; অবিরত বেদান্তার্থ চিন্তা 

করিয়া সেই ররর পরম জ্যোতি সহঅশীর্ষ 
পুরুষ দেবদেব সত্যন্বরূপ সনাতন পরমাত্মায় তন্ময় হইয়। 

থাকিবেন; তবে চিরানন্দময় পরমপদ লাভ করিতে 

সক্ষম হইবেন । বর্ণাশ্রমের উক্তরূপ বিধান সম্যক পালন 

করিয়। যে দ্বিজ জীবন ধারণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ 

হইতে নিরমুক্ত হইয়! জগন্মায় বিষুর চরণতলে স্থান লাভ 
করিবেন । 

পঞ্চবিৎশ অধ্যায় । 

শ্রাদ্ধ বিধি । 

. হে খষিসত্তমগণ ! এক্ষণে আমি প্রয়োজনীয় শ্রাদ্ধবিধি 

বর্ণন করিতেছি, আপনারা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ 

করুন এ বৃত্ান্ত অতি পুণ্যপ্রদ, ইহা শুনিলে নকল 

পাপ হইতে "যুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। অমাবস্যা! 
দিবসে শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিতে হয়। সেইজন্য ক্ষয়াহের 

পূর্বছিবমে ম্লান করিয়া একবারমাত্র আহার করিবে 

এবং ব্রহ্মচর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক রজনীতে নিম্মে ভূুমিতলে 
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শয়ন করিয়। থাকিবে । ঢেই দিবসেই কার্যার্থ বিপ্র- 

দিগকে নিমন্ত্রণ করা কর্তব্য। সেদিন দন্ত ধাবন করিবে 

না.; তান্বল, তৈল ও অভ্যঙ্গাদি ব্যবহার করিবে না। 

আ্রাদ্ধক ভা $ ২ ও ভোক্তা উভয়েই বেদাধ্যায়ন, পরান্ন ভোজন, 

পথশ্রম, ক্রোধ, কলহ, স্ত্রীসঙ্গ ও দ্িবানিদ্রো হইতে দুরে 
থাকিবে । শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া যে বিপ্র স্ত্রীপন্তোগ 

করে, সে ব্রন্মহত্যার পাপে কলঙ্কিত হইয়া অন্তে মহা- 

ভয়াবহ নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । 

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! বাছিয়! বাছিয় শ্রাদ্ধে বেদজ্ ও 
বিষুতৎুপর ব্রান্ণকে নিয়োগ করিবে । যে ব্রান্ধণ প্রশান্ত, 

স্বকুলোদ্বুত ও রাগদ্ধেষবিহীন ; যিনি স্বাশ্রমোচিত আচার 
ব্যবহারে নিরত থাকেন; যিনি স্মৃতি, বেদান্ত ও পুরাণার্থে 

সম্যক পারদশী সদা সর্বলোকের মঙ্গলসাঁধনে ব্রতী 
থাকেন; যিনি কৃতজ্ঞ, গুরুভক্ত ও গুণসম্পন্ন ; যিনি 'সর্ববদ! 

সকলকে সৎশিক্ষ। প্রদান করেন, সৎশাস্ত্রকথার আলাপন 

করেন, তিনিই নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্য পাত্র। এইরূপ 
ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিতে হইবে | 

হে মুনিবর্গ। কি প্রকার ত্রাঙ্ষণ শ্রাদ্ধে পরিত্যজ্য, 

তাহাদিগেরও বিবরণ বলিতেছি। যাহাদের শরীরের 

কোন অঙ্গ বিকৃত অথবা ন্যুন; কিন্বা যাহাদের কোন 
অঙ্গ অধিক; যাহার] প্রায়ই সচরাচর রোগ 'ভোগ করে, 
তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে পরিত্যাগ করিবে । যাহারা কুষ্ঠরোগে 
পীড়িত, কুনখী, লম্বকর্ণ, ক্ষতব্রত, নক্ষত্রপাঠক অথব! 
শবদাহক, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিতে নাই। 
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যাহার! কুভাঁষী, পরিবেত্ত| *%, দেবল, নিন্দক, মর্ষণ, ধূর্ত 
অথবা গ্রামযাঁজক ; যাহারা অসতশান্ধ অধ্যয়ন করিতে 

ভাঁলধাসে, পরান্ন ভোঁজন করে, রুমলীকে পাঁভন *করে, 
কিন্বা যাহারা বুষলীপতি, কুণ্ড অথন। গোলক, তাহাদিগকে 

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না। যাহ।র! শযাজ্যযাঁজক ; যাহার! 

দন্ত ও অহঙ্কার করিয়া থাকে, অপরের জ্বী অথবা ধন 

দেখিলে যাহাদের লোভ উদ্রিক্ত হয়, বিষ ও ৪ শিবের 

প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই; যাহারা বেদ অথবা মন্ত্র বিক্রয় 

করিয়া জীলন ধারণ করে, নাটক অভিনয় করে, কাব্য 

রচনা করে, অথব। ভৈষজ্যশান্থ্ের উপর জীবন ধারণ 

করিয়া পাকে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে সর্বথ! পরিত্যাগ 

করিবে । যাহারা কৃতম্ব, কপটা, কুটযুক্তিপর অথবা 

অত্যভিমানী, যাহারা নিত্য রাজসেবা করিয়া থাঁকে, সর্ববদা 

দূঢতক্রীড়া ও শ্থরাপান করে, মিথ্যা! সাক্ষ্য দেয়, গ্রাম ও 
অরণ্যে অগ্নি প্রদান করে, ছুপ্ধ, ঈক্ষুরম অথবা অন্য কোন 

রস বিক্রয় করে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিতে 

নাই। শ্রাদ্ধকর্্মী উপস্থিত হইলে পুর্ববদিবমে অথবা 

শ্রাদ্ধদিনে যখোচিত সৎকার সহকারে অন্যন তিনটী 

অথবা দুইটী ব্রাঙ্ধণকে নিমন্ত্রণ করিলে । নিমন্ত্িত হইলে 
* জোঠ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত ও অনগ্লিক থাকাতে যে কনিষ্ঠ পত্ী 

পরিগ্রহ ও অগ্নি গ্রহণ করে, শান্ত্রচুলারে দে পরিবেত্তা এবং তাহার সেই 
অনগ্রিক ও অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ পরিবিভ্তি নামে অভিহিত হইয়! থাকে। 
তদ্যথা £-_ 

দ্বারাগ্সিহোঅনংযোগং কুরুতে যোহগ্রজে স্থিতে। 
পরিবেত্ব। স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিস্তিত্ত পুর্ব্বজঃ ॥ 

মন্ুলংহিত।, ৩য় অধায়! 
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ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন পূর্বক নিমন্ত্রণের দিন হইতে শ্রাদ্ধের 
শেষ পর্যন্ত বিপ্রকে জিতেক্্রিয় হইয়া থাকিতে হইবে 
এবং যিন্বি শ্রাদ্ধ করিবেন, তীাহারও মেইরূপ সংযতেক্ট্রিয 

হইয়া থাকা আবশ্যক | | 

অনন্তর. শ্রাদ্ধের দিবস অতি প্রত্যুষে উত্থান পূর্বক 

প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া কুতপকালে €& শ্রাদ্ধকার্ষ্য 
সম্পাদন করিবে । দিবার অষ্টমভাগে,ঠিক যে সময়ে 

দিবাকরের প্রখর তেজ মন্দীভূত হইয়! পড়ে, শাস্্কারগণ 
কর্তৃক তাহাই কুতপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; এই 

সময়ে পিতৃকুলকে পিগুদান করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ 
করিতে পার! যায়। স্বয়ন্তু অপরাহ্নকাল পিতৃদিগের শ্রাদ্ধের 
উপযুক্ত কালরূপে নিদ্ধারণ করিয়াছেন ; অতএব দ্বিজোত্তম- 

গণ দেই সময়েই হব্যকব্য দন করিবেন । 

হে বিপ্রকুল! অকালে হব্যকব্য দাঁন করিলে, তাহা 

রাক্ষনদিগের ভোগ্য হইয়া থাকে, পিতৃগণ তাহা গ্রহণ 

করেন না। উভয় সন্ধ্যাকালে ও রাব্রিতেও হব্যকব্য 

দান করিতে নাই। এই সকল নিষিদ্ধকালে যে ব্যক্তি 
শ্রাদ্ধ করে, দে এবৎ ভোক্তা উভয়েই নরকে নিক্ষিপ্ত 

হইয়া থাকে । 

অতঃপর পূর্বনিমন্ত্রিত ব্রাহ্গণগণ সমবেত হইলে শ্রাদ্ধ- 
কর্তী তাহাদিগের অনুমতি লইয়া! দৈব ও পিতৃপক্ষের 

*্* [দিণসের অষ্টম মুহূর্ত কুতপ নামে প্রসিদ্ধ £- 
অভ! মৃতুর্ত। বিখাত। দণ পঞ্চ চ লর্বা্ধা | 
তত্র+ইমে মুহূর্থো। ষঃ স কালঃ কুতপ স্বতঃ ॥ 

নত্স্কাপুরাণ। 
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স্রাঙ্গণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে । দৈবপক্ষে ছুই এবং পিতৃ- 
পক্ষে তিন ব্রার্মীণ, অথবা দৈবশ্রাদ্ধে এক এবং পিতৃপিতা- 

মহাদির শ্রা্ধে এক ত্রাঙ্ধণ ভোজন করাইতে হয়।, উহ! 
অপেক্ষা অধিক ব্রাক্ষণ ভোজন করাইবাঁর ক্ষমতা থাকিলেও 

তাহার অনুষ্ঠান করিতে নাই। এইরূপে শ্রাদ্ধব্যাপারে 
অনুজ্ঞাত হইয়া ছুইটী মণ্ডল প্রস্তত করিবে । ব্রাহ্মণের 

চতৃক্ষোণ, ক্ষত্রিয়ের ভ্রিকোঁণ এবং বৈশ্ঠের বর্ত,লাকার 
মণ্ডল কর্তব্য ;__শৃদ্রের কেবল অত্যুক্ষণ করিলেই হইয়া 
থাঁকে। ব্রাঙ্গণের অভাবে স্বীয় ভ্রাতা, পুক্র, অথবা অ$প- 
নাঁকে নিয়োগ করিবে । পাঁদপ্রক্ষালন পূর্বক আচমনাদ্ধি 

করিয়। বিপ্র নারায়ণের অঙ্গন! করিবেন, এবং দ্বারদেশে 

ও ব্রাদ্ধণদিগের মধ্যে “অপহত” এই মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক 
শ্রাদ্ধকর্ত! তিল ছড়াইয়া দিবে । | 

ভোক্তা 'ও শ্রাদ্ধকর্ত। শ্রাদ্ঘদিবমের রজনীতে স্ত্রীসংপর্গ 

ত্যাগ করিবে এবং স্বাধ্যায় ও বেদাধ্যয়ন হইতে. দুরে 
থাকিবে । হে দিজোতমগণ ! পথিক, আতুর ও নির্ধন 

ব্যক্তিগণ আম শ্রাদ্ধ করিয়া সিদ্ধিলাঁভ করিতে পারিবে । 

ফেব্যক্তি.দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে ন! পারে, দ্বিজের 

সাহাধ্য লাভ করিতে অসমর্থ হয়, সে কেবল অন্নপাক 

করিয়া পৈতৃক সুক্ত উচ্চারণ পূর্বক হোম করিবে । যে 
ব্যক্তি নিতান্ত দীনহীন, যাঁহার সহাঁয় নাই, সম্বল নাই, সে 

ধেনুকে কিঞ্চিৎ তৃণ দান করিবে) অথবা স্নান করিয়া 

বিধিবৎ তিলতর্পণ করিবে ; কিম্বা বিজন বনমার্গে প্রবেশ 

পূর্বক “আমি দরিদ্রু, মহাপাপী, আমার কিছুই ক্ষমতা 
৩৩ 
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নাই!” বলিয়! উচ্চৈংম্বরে রোদন করিবে । তাহা হইলেই 

তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, সে দেবতাগণের তৃপ্তি লাভ 
করিতে পারিবে । 

হে বিপ্রগণ ! শ্রাদ্ধের পরবর্তাঁদিবসে যে মানব পিতৃ- 

তর্পণ করেনা, সে ত্রঙ্মহত্যার পাপে কল্ধিত হয়; তাহার 

২শ শীঘ্র নাশ গ্রাণ্ড হুইয়। খাকে। যাহারা পরম শ্রদ্ধ' 

সহকায়ে শ্রাদ্ধ করে, তাহাঁদের সৌভাগ্য বর্ধিত হয়, 
তাহাদিগের সন্তান সম্ভতিগণ ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া 

থাকে; তাহায়া কখন বিপদে পতিত হয় না। পিতৃকুলের 

শ্রাদ্ধ করিলে বিষুর পুজা করা হয়। কি পিতা, কি 

দেবতা, কি গন্ধর্বকিন্নর, কি অপ্নর বিদ্যাধর, কি মনুজ 

দনুজ ; সকলই বিষণ; তিনিই সর্ধভূতময় | বাঁহ! কর্তৃক 

গ্থাবরজঙ্গমাত্মক এই অখিল বন্গাণ্ড স্যষট হইয়াছে, যিনি 

ইহার সর্ধ্বত্র বিরাজ করিতেছেন ; তিনিই দাতা, তিনিই 
ভোক্তা । হেমুনিবর্গ! যাহা প্রত্যক্ষ অথব। অপ্রত্যক্ষ, 
যাহার সস্তা আমরা অনুভব করিতে পারি, এবং যাহা বিদ্য- 

মীন নাই, তৎদমস্তই বিষুময়, তাহা ভিন্ন আর কিছুই 
নাই? তিনিই সমস্ত জগৎসংসারের আধারভূত, তিনিই 

সর্ববভূতাত্বাক ; তিনি অব্যয় ও অক্ষয়; তিনি অনুপমেয় ; 

তিনিই হব্যকব্যস্ভূকৃ। সেই সত্যস্বরূপ বিষ পরবন্ধাভিধান 
সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন । হে বিপ্রকুল! তিনিই কর্তা! 
ও কাঁররিতা । 

হে যুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই পরম পবিভ্র শ্রাদ্ধবিধি আপরনী- 
দিগেত্ নিকট বর্ণিত হইল। এই বিধান সর্ধথ। পালন 
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করিতে পারিলে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 

পার! যাঁয়। শ্রাদ্ধকাঁলে যে ব্যক্তি ইহা! পাঠ করে, তাহার 
পিতৃকুল পরম পরিতোষ লাভ করেন, তাহার সম্তান্নস্ততি 

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ! 

ষড়বিংশতিম্তম অধ্যায় । 

গ্রায়শ্চিত্-বিধি 

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! এক্ষণে আমি প্রায়শ্চিত-বিধি বর্ণন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; আপনারা স্থদমাহিত হইয়া শ্রবণ 
করুন। বেদবিহিত প্রীয়শ্চিত্ের অনুষ্ঠানে যাহার হৃদয় 

পবিত্রীকৃত হুইয়াছে, যাহার পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া 

গিয়াছে, সে ব্যক্তি যে কোন কার্র্যে হস্তার্পণ করে, তাহ!- 

তেই ম্থফল লাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যাহারা কখনও 

প্রায়শ্চিত করে নাই, তাহাঁর! কিছুতেই সাফল্য লাভ করিতে 
পারে না) তাহারা যে কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই 
রিফল হুইয়! যায়। হে মুনিগণ ! হরিভক্তিহীন ব্যক্তিগণ 
প্রায়শ্চিত্ত খণ্ডন করিয়! বলিয়া থাকে যে, “আজ্মগুদ্বির 
জন্য: প্রায়প্সিস্উ করিয়া কি হইবে ?” কিন্ত তাহারা নিতাজ্ত 
ধু, দেই জন্যই এইবঈপ অযৌক্তিক কথা উচ্চারণ করে | 
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শতলহশ্র নদী যেমন স্থরাভাগুকে পবিত্র করিতে পারে না, 

সেই প্রায়শ্চিন্তবিরোধী সুঢ়গণ সেইরূপ কিছুতেই আত্ম- 
শুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। বন্গঘাতী, স্থরাঁপায়ী, 

স্তেয়ী ও গুরুতল্পগ--এই চারিজন ব্যক্তি মহাপাতকী ; 
' এবং যে মুঢ় ইহাদের একজনের সহিত ক্রমাগত এক বগসর 
ধরিয়। একত্রে ভোজন, একত্র শয়ন অথবা একত্র বসবাস 

করে, সে ব্যক্তি পঞ্চম মহাঁপাতকী বলিয়া! শাস্ত্রে বর্ণিত 

হইয়াছে । হে খধিকুল! ্বহৃস্তে বান্ষণকে হত্যা করি- 
লেই বন্ধহত্যা হইল ন1; ব্ন্গহত্য। বহুবিধ আঁছে। স্বহস্তে 

অথবা অপর লোক দ্বারা বান্ষণকে বধ করিলে তাহ 

বক্ষহত্য! ;) সেইরূপ বাক্ষণের গো, ভূমি ও হিরণ্যাদি হরণ 

করিলে যদি তিনি ছুঃখে- ক্রোধে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করেন, 
তাহা হইলে যে ব্যক্তির ছুরাচরণে তিনি আত্মঘাতী হয়েন, 
তাহাকে বঙ্গহত্যার পাতক গ্রহণ করিতে হয়। যদি কেহ 

না জানিয়] বান্ধণকে হত্য। করিয়া ফেলে, তাহা হইলে মেই 

বন্ধঘাতী: চীরজট। ধারণ পুর্ববক সংসার পরিত্যাগ করিবে 
এবং সেই: সিহত বিপ্রের কপাল .ধারণ করিয়া বনমধ্যে 

আশ্রয় গ্রহণ করিবে । হত বান্ষণের কপাল না পাইলে 

অপর মৃত ব্যক্তির কপাল বন্ধহত্যার চিহ্বু স্বরূপ ধ্বজদণ্ডে 

ধারর্ণ কর! কর্তব্য। সেই বন্হা বন্য কন্দমূলফলে দিবসে 
এরুবার মাত্র পরিমিত ভোজন করিয়। জীবন ধারণ করিবে, 

সন্ধ্যাকালে উপবাপী থাকিবে, ত্রিকাল স্নান করিবে, হরির 
ছরণ-স্মরণ করিয়। অধ্যয়ন ও অধ্যাঁপন পরিত্যাগ করিবে, 

বুক্ধচর্ঘ্য অবলম্বন করিবে, গন্ধমাল্যাদি কদাপি ব্যবহার 
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করিবে না এবং পুণ্যতীর্থ ও পবিত্র আশ্রমসমূহে সময়ে 
সময়ে গমন করিবে । যদি তাহার বন্য ফলমুলাদির 
যোজন] ন! হয়, সে গ্রামে যাইয়া ভিক্ষা করিবে, এবং 

শরাবপান্র করে ধারণ করিয়া বিষ্ুচিন্ত। করিতে করিতে 

ধীরভাবে গৃহস্থের ঘ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে “আমি 

বক্ষঘাতী |” এইরূপে বাক্ষধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র 
চতুর্ববণের অথব। বান্ষণ, ক্ষত্রির ও বৈশ্ঠেরই গৃহে সর্ববমমেত 
সাতটা বাটা পর্যটন করিবে। 

নারায়ণকে নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে এই- 
রূপ ব্রতচারণ করিলে ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ করিতে 

সক্ষম হইবে এবং শীঘ্রই কন্মানুষ্ঠানের যোগ্য হইয়া 
উঠিবে। বৃতকালের মধ্যে বদ্দি হিংস্রজস্তর অথবা কোন 
রোগের আক্রমণে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়; কিম্বা যদ্দি 

সে ব্যক্তি জলপতিত অথবা ব্যাততরাদি হিংসশ্রজন্ত কর্তৃক 
আক্রান্ত গো ও দ্বিজের প্রাণরক্ষ। নিমিত্ত স্বয়ং প্রাণ পরি- 

ত্যাগ করে, তাহা হইলেও বন্ধহত্যার পাঁতক হইতে 
নিষ্কৃতি পাইতে পারে । বিপন্ন গো-বাক্ষণের উদ্ধারের পর 

সেই ত্রহ্মঘাতী যদি জীবিত থাঁকে, দ্বাদশ বদর পূর্ণ ন 
হইলেও সে ব্রক্মহত্যার পাতক হইতে নিক্কতি লাভ করিয়া 

থাকে । দ্বিজেন্দ্রকুলকে অফুত গে। দান করিলেও ব্ন্ধহ। 

শুদ্ধ হইতে সক্ষম হয়। 
দীক্ষিত ক্ষত্রিয়কে হত্যা করিয়। বহ্ধহার বত অনুষ্ঠান 

পূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করিবে ; অথব! অগ্নিতে -প্রবিষ্ট হইবে, 
কিম্বা উচ্চ শৈলকুটে উখ্খিত হইয়া বায়ুসাগরে বম্পপ্রদান 



২৬২ মায়দীয় পুরাণ। 

করিবে । দীক্ষিত বান্ধণকে হত্যা! করিলে উহার দ্বিগুণ 

এবং 'আচার্্যাদি বধে চতুগ্ডুন কঠোরতা সহা করিবে । 
কিন্ত জাতিমাত্র বিপ্রকে হত্যা করিলে এক বৎসর মাত্র 
এরূপ বত পালন করিবে ; তাহ! হইলেই পাপ হইতে 

মুক্ত হইতে পারিবে । হে দ্বিজগণ! এরূপ প্রায়শ্চিস্ত- 

বিধি বিপ্রের সন্বন্ধে কথিত হইয়াছে; ক্ষত্রিয় উহার দ্বিগুণ 

এবং বৈশ্য ব্রিগুণ পালন করিবে । শুদ্রের পক্ষে ত স্বতন্ত 
কথা৷ যে শু বৃন্ধহত্যা পাপে কলঙ্কিত হয়, পণ্ডিতগণ 

তাহাকে মুল্য নামে অভিহিত করিয়াছেন । রাঁজা মুষল্যের 
শাস্তিবিধান ররিবেন; রাজারই আদেশানুসারে তাহার 
রদ্ষহৃত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইবে । বান্ধণীবদে 

দ্বাদশ বৃতচাঁরণের অদ্ধেক এবং অনুপনীত বাহ্ষণকন্যার 
বরে তাহার এক পাদমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিছিত হইয়াছে । 

বিপ্র যদ্যপি ক্ষত্রিয়কে হত্যা! করে, তাহ! হইলে ছয় বৎসর, 

রৈশ্বধে তিন বৎসর এবং শুদ্রের বধে এক বৎসর মাত্র 
কৃচ্ছু সম্থ রুরিরে। দীক্ষিত বাহ্ষণীকে হত্যা করিলে 

আট বৎসর বক্ষহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যুক্ত হইতে 

পারিবে । হে মুনিসভ্তমগণ ! বৃদ্ধ, আতুর, স্ত্রীও বালক 

বালিকাগণের হত্যায় সর্বত্রই নমান প্রায়শ্চিন্ড ) মেরূপ 

হত্যাকারী বন্ধহত্যার প্রীয়শ্চিত্তের অর্ধভাগ গ্রহণ 

করিবে । | 

হে দ্বিজোতমবর্গ! স্বরাপান মহাপাতক | এদেশে 

গৌঁড়ী, মাধবী ও পৈষ্ঠী এই তিন প্রকার স্তর! প্রধান বলিয়। 
গ্রদিদ্ধ |... ইহাদের মধ্যে গৌড়ী গুড়) মাঁধ্বী ঘধুকবৃক্ষের 
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পুঙ্প এবং পৈষ্ঠী পিষ্ট হইতে প্রস্তত। চতুর্ধবর্ণের নরনারী- 
গণ কখনও এই তিন প্রকার স্বর! পান করিবে না। 

হে মুনিগণ ! দ্বিজ যদি অজ্ঞানবশতঃ জল মুনে করিয় 
শ্ররাপাঁন করে, তাহ হইলে সে ব্ক্ষহত্যার সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত 
করিবে, কেবল তাহার চিহ্ন ধারণ করিবে না। রোগ- 

নিবারণের নিমিত্ত ওষধন্বরূপ স্বরাপান করিলেও পাপে 

পতিত হইতে হয়; কিন্তু সে পাপ অতি সামান্য; ছুইটী 

চাক্রায়নব্ত সম্পাদন করিলেই তাহা হইতে ণিঙুতি 
পাইতে পারিবে । স্থরাম্পৃষ্ত অন্ন ভোজন অথবা স্তবরা- 
ভাঁখোদক পান করিলে হ্বরাপানের সমান পাপ গ্রহণ 

করিতে হয়। -হে দ্বিজগণ! গৌঁড়ী, পৈষ্ভী ও মাধবী 
ব্যতিরেকে পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জবর, তাল, এক্ষব, 

মাধ্বীক, টাঙ্ক, আঘিক, মৈরেয় ও নারিকেলজ এই 
একাদশ প্রকার মদ্য আছে; বিপ্র ইহাদের একটাকেও 

কদাপি পান করিবে না; কেননা ইহাতেও মহাপাতক 

সঞ্চয় হইয়! থাকে । জানিয়। দূরে থাকুক, অজ্ঞানবশ তও 
যদি কেহ এ একাদশ প্রকার মদ্যের মধ্যে একটী পান 

করে, তাহ! হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার পুনর্ব্বার 
সম্পাদন করিতে হইবে; সেই স্থরাপায়ী বিপ্র স্বলপ্ত 

স্বর! পান করিয়। প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবে । স্থরাপানের 

এই সকল প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল, এক্ষণে স্তেয়পাপের 

প্রায়স্চিতের বিষয় বর্ণিত হইতেছে । 
হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! দমক্ষে, পরোক্ষ খলপুর্ব্বক অথবা 

গুণ্ডভাবে স্বর্ণ পরিমাণে পরম্থ অপহরণ করিলে তাছা 
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স্ডেয় বলিয়া পরিগণিত -হইবে। এই হৃবর্ণ পরিমাণ অতি 
ুন্ষম। মন্বাদি শীস্্রকারগণ ইহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, 
আঁমি, যথাযথ তাহা বর্ণন করিতেছি, আপনারা. অবহিত- 

চিত্তে শ্রবণ করুন। হে মুনিগণ! গবাক্ষস্থিত রন্ধ দিয়! 

সূধ্যরশ্মি প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে যে ভাসমান রেণুজাল 
দেখিতে পাওয়া যায়; বুধগণ সেই এক একটা রেণুকে 

রজ বলিয়া! বর্ণন করিয়াছেন। সেইরূপ আটটা রেণুতে 
এক লিখ্য, তিনটা লিখ্যে এক রা'জপর্ষপ, তিন রাজসর্ষপে 
এক গোসর্ধপ, ছয় গোঁপর্ষপে একটী যব; তিনটা যবে 

এক কৃষ্ণচল, পাঁচ কৃঞ্ণলে এক মাস, ষোল মাসে এক 

স্ববর্ণ। 

বান্ধণ অজ্ঞানবশতঃ স্ববর্ণপরিমাঁণেও বন্ধন্ব হরণ করিলে 
ঘ্বাদশাব্দ ব্দ্মহত্যার বৃত পালন করিবে ; কেবল বহ্ধহত্যাঁর 

নিদর্শন সেই কপাল ও ধ্বজ বহন করিবে না। গুরু, 

যজ্ঞকর্তা, ধার্মিক, অথবা বেদবিদ্ দ্বিজকুলের হেমহরপ 

করিলে যে মহাপাপ সঞ্চিত হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত ধলি- 

তেছি। স্তেয়ী ব্যক্তি আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতাপ 

করিয়া স্বীয় সমস্ত দেহ দ্বতে লেপিত করিবে এবং করীষে 

আচ্ছাদিত হইয়। অনলে দগ্ধ হইবে ; তবে সে পাপ হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে । 

ক্ষত্রিয় বন্ধম্ব হরণ করিলে অশ্বমেধযজ্জের অনুষ্ঠান দ্বার! 
শুদ্ধ হইতে সক্ষম হইবে। যদি অশ্বমেধযজ্য সম্পাদন 
করিতে না'পারে, তাহা হইলে, আঁত্মপরিমরণণে “ুবর্ণদিবে, 
্াখবা 'গোৌঁসবযজ্ছের অনুষ্ঠান করিবে, কিন্ত! সহশ্র শো 
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অর্পণ করিবে । 'বন্ধস্বাপহারী আত্মকৃত পাপের জন্য 
অনুতাপ করিয়! যদি আত্মাপন্ৃত দ্রব্য পুনর্দান করে, 
তাঁহা হইলে আর তাহার প্রায়শ্চিত কি? €সূ স্যস্তপন 

পূর্বক দ্বাদশ দিরস উপবাসী থাকিলেই শুদ্ধিলাত 
করিতে সক্ষম হইবে । ইহার গন্যথাচরণ করিলে তাহাকে 
পতিত হইতে হইবে । রত্বাসন, মনুষ্য, স্ত্রী, ধেনু ও 
ভূম্যাদি হরণ করিলে স্বর্ণ হরণের অদ্ধ ্রায়চ্চি্ 

করিতে হয়। 

হে দ্বিজসত্তমগণ ! ত্রসরেখু পরিমাশে সুবর্ণ . হবণ 

করিয়া সমাহিত যনে ছুইবার প্রাণায়াম করিলেই 

শুদ্ধি লাভ করিতে পারিবে । লিখ্য প্রমাণ স্বর্ণ হছরগ 
করিলে তিনটা প্রাণায়াম, রাজসর্ষপ পরিষাখে চারিটী 

প্রাণায়াম, খোসর্প প্রমাণে বিধিবৎ শ্নাম করিয়। অফ্ট- 

সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিবে; যবধাত্রে প্রাতঃকল 

হইতে সায়ংকাল পর্য্যস্ত অবহিত মনে গায়ত্রী জপ করিবে; 

কুঞ্চলমাত্রে সাস্তপন পালন করিতে হইবে । মামার 
স্ববর্ণ হরণ করিলে পাপী গোমৃত্রসিক্ত যবাগু ভক্ষণ করিক্কা 
তিন মাস নারায়ণকে নিরন্তর ধ্যান করিধে, তবে "শুদ্ধি 

লাভ.করিতে পারিবে । ম্ববর্ণমাত্রার কিছু ম্যুন এহেসহন্ণ 

মা উদ্ক প্রকার কৃচ্ছ, সহ করিয়া! এক বৎসর থাকিলে 

বং সম্পূর্ণ হুপর্ণযান্ৰার হরণে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া বুহ্ষা- 
রা প্রায়স্চিত করিতে । | . 

'কে.বিপ্রেজজবর্ধ ! হৃবণসাথের সনু, রজত অপর 
করিলে দঙ্যক্, সাঁম্তপন অনুষ্ঠান করিবে, নতুবা! পততিক্ত 

৩৪ 



২৬৪ নারদীয় পুরাণ, 

হইতে হইবে । শত নিকষ পরিমিত রজত অপহুরণ করিলে 
যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা হইতে শাস্তিলাঁভের নিমিত্ত 
কষ্টটা, চান্দ্রায়ণ করা কর্তব্য। শত হইতে সহজ নিকষ 
পর্য্যস্ত রজত হরণ করিলে চান্দ্রায়ণে শুদ্ধিলাভ করা যাইতে 

পারে; কিন্তু তাহার অধিক হইলেই ব্ন্গহত্যার, প্রায়শ্চিত 
করিতে হইবে । সহ্ত্র নিকষ পরিমিত কাংস্য পিতলাদি 

হরণ করিন্রে পারকা নামক পাতক গ্রহণ করিতে হয়। 

রত্বাদির স্তেয়ে রজতবৎ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয় | 

 হেদ্বিজেন্দ্রর্গ! গুরুতল্পগামী পাপীগণের প্রায়শ্চিত্তের 
বিবরণ বর্ণিত হইতেছে । ' অজ্ঞানবশতঃ স্বীয় মাত! অথরা 

বিমাতায় উপগত হইলে স্বহস্তে নিজ মু্ষচ্ছেদন করিবে 
এবং হস্তে সেই ছিন্ন মু ধারণ পূর্বক. নৈর্/তদিকে গমন 
করিয়৷ প্রাণত্যাগ করিবে । নিজ বনিতাত্রমে ত্ববর্ণী কোন 

রমণীতে গমন করিলে দ্বাদশ বওসর ধরিয়া বঙ্গহত্যার 

প্রায়শ্চিতত 'কর্তর্য; কিন্ত জানিয়৷ গুনিয়া এরূপ. পাপ 

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তৃষানলে প্রাপত্যাগ করিবে, -তবে 
রি হইতে পারিবে |. 

হে' মুনিগণ-!' বিপ্র. যদি ব্েচ্ছাক্রমে স্বীয় পিতার 

টি ভার্য্যাতে গমন-করে; তাহা! হইলে নয় বৎসর, ধরিয়া 
ধঙ্গাহত্যার বত পালন করিবে; এইক্প পিতার. বৈহ্টা 

ভার্্যাতে 'ছয় বৎসর. -এবং শুদ্রাতে তিন বৎসর মাত্র 
বন্ধহত্যা কৃচ্ছ, পালন-কর্তব্য । মাভৃঘসা;- শিতৃত্ষসা/- আচার্য্য- 
ভারা মাতুলানী; শ্বজ,অথর| ছুহিতাঁতে কামরশত$.গ্রুমন 
ফরিলে যেপ্রায়শ্চিত্ বিহিত আছে; তদ্দিষরণ প্রেবগ'করুন। 



যড়ধিংশতিভম অধ্যায় । ২৬৭ 

উহাদের মধ্যে যে ফোন রমণীতে ছুই দিবস সঙ্গত হইলে 
যথাবিধি ব্রন্মহুত্যার ব্রতধারণ কর্তব্য ; অগ্নিদগ্ধ হইলেও 

ই পাঁণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।, মেইরপ 
একবারমাত্র গমন করিলে এক বৎসর ব্রক্ষহত্যার কৃচ্ছ, 

সঙ করিতে হয়। কামানল নিবারণের নিমিত্ত যে ব্যক্তি 
চাণ্ডালী, পুকষী, পুজ্রব্ধূ, ভগিনী, মিত্রস্ত্রী ও শিষ্যপত্ঠীতে 
গমন করে, সে ছয় বৎসর ব্রহ্মহত্যার ব্রত পালন করিলে 
শুদ্ধ হইতে পারিবে ; কিন্তু যে ব্যক্তি ন জানিয়া অথবা 
অনিচ্ছা বশতঃ সঙ্গত হয়, সে তিন বৎসরমাত্র বন্মহত্যার 
কৃচ্ছ, সহ করিলে শুদ্ধিলার্ত করিতে সক্ষম হইবে | সর্ধ্ব- 
শীস্্রঙ্ঞ বুধগণ এই বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

হে মুনিসত্মগণ ! এক্ষণে মহাঁপাতকি-সংসর্গের প্রায়- 
শ্চিত্ত বিষয় কখিত হইতেছে । পূর্ধ্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
বঙ্গাধার্তী, স্তেয়ী, স্থরাপায়ী ও গুরুতল্পগামী,এই চারিজন 

মহাঁপরপী | ইহাদের মধ্যে যে কোন মহাপাতকীর সহবাসে 

কালযাঁপন করিবে, তাহারই সমান পাপী হইতে হইবে 
এবং তাহারই ব.তপালন করিলে পবিভ্রতা লাভ করিতে 
পারিষে | অজ্ঞানবশতঃ ইহার্দের সহিত পঞ্চরাত্রমাত্র 

ধসবাস করিলে সম্যক কায়কৃচ্ছ, সম্থা করিয়া শুদ্ধি লীভ 

করিতে সক্ষম হইবে; অন্যথা পতিত হইবে। দ্বাদশ 
রাত্র গংলর্গে মহা সীত্তপন, পঞ্চদশ রাত্রে দশ- উপধাল, 
মাস সংসর্গে পরাক, ভিন মাপে একটী চীন্দ্রায়ণ, ছয় মাসে 
তিনটা টাঁ্জায়ণ, এবং এক ধহসরৈর কিঞিকাযনে ছয় মাস 
ব্রগ্ধহত্যাব্রত' পালন কর্তব্য । | 



'হ৬৮ নারঙগীয় পুরাণ 

- হে দ্বিজেন্দ্রগণ'! না জামিয়া মহাপাতফীর দহত-বাধ 
করিলে খররূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে; কিন্ত জ্ঞান 
বশতঃ.কবিলে যথাক্রমে তৎসমস্তের পাঁচ নি গুণ রি 

করিতে হুয়। ৃ 

হে মুনিবর্গ ! জীবজন্তদিগের প্রাশনাশে যে প্রায়শ্চিত্ত 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে ক্রমান্বয়ে তসমন্তের বিবরণ 
বর্ণিত হইতেছে। মগ্ডুক, নকুল, কাক, বরাহ, মুষিক, 
মার্ডার, অজ, মেষ, কুকুর ও কুক্ধুটাদির বধে ' একটামান্র 
কচ্ছ, অশ্ববধে তিনটা, হস্তিবধে সাতটা এবং গৌবধে 
পরাঁক বিধেয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ববক. গোবধ করিলে যে 
মহাঁপাতক' সঞ্চিত হয়, তাহার আর কিছুতেই শাস্তি নাই; 
সেই মহাঁপাতকী কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না । যান, শয্য! 
ও শাননাদি এবং পুষ্প, ফলমূল ও ভোজ্যভক্ষ্যাদির অপ- 
হরণে পঞ্চগর্য প্রাশন করিলেই অপহারক শুদ্ধি লাভ 
করিতে পারিবে । শুক্ষ কাষ্ঠ, ভৃণ, ক্রম, গুড়, চর্শ্দ, বস্ত্র 
€ আমিধাধির অপহৃরণে ভ্রিরাত্র উপবাস করিলেই শুদ্ধ 
হইবে 1 টিট্রিভ, চক্রবাঁক, হুংস, কারগুব,' উলৃক, সারস, 

ক্কপোত, বলাকা, জালপাদ, শিশুমার ও কচ্ছপ; এই 

সমস্ত জীবের মধ্যে ঘে কোন এরুটাকে বধ করিলে দ্বাদশ 

রনি উপবাসেই শুদ্ধি লাভ করিতে পারিকে। . 

"' এুদ্রে সকল বর্ণের অধম ) সর্ববথ! তাহার সঙ্গ ' পরিত্যণগ 
চা 1 এদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে পজাপত্য 
ত্রত্ত পালন, যেত ও বিদ্যজ্ে ভোজন, অথবা 'তিনটা চারণ 
করিলেই শুদ্ধি লাভ করিতে -সক্ষ ছাইবে। 'রজন্জা], 
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চণ্তীল; মহ্+পাতকী, সূতিকা-পতিত ব্যক্তি, উচ্ছিষ্ট, অথব। 

রজকাদি অস্পৃশ্ট জাতিকে স্পর্শ করিলে সবস্ত্রে স্বান 

কৰিয় ধৃত ভোজন করিবে এবং বিশুদ্ধমনে অফ্টশত গায়ত্রী 

জপ করিবে । অজ্ঞানবশতঃ এ সকলের মধ্যে যে কোন 

ব্যক্তি অথব। বস্তুকে স্পর্শ করিয়া যদি কেহ ভোজন করে, 

তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপৰাসী হইয়া! পঞ্চগব্য প্রাশন 
পূর্ঘবক শুদ্ধ হইতে পারিবে । স্নান, দান, ভোজন ও অধ্বর 

সময়ে যদি এ সকল পতিত ও পাপী ব্যক্তিগণের কগটরব 

গুলিতে পাওয়া যায়, তাহা! হইলে ভোক্তা ভুক্ত অন্ত 
তখনই বমন করিয়া ফেলিবে এবং স্রানপুর্ববক সেই দিবস 
উপবাসী থাকিয়া দ্বিতীয় দিবসে দ্বতভোঁজন করিবে ; 

তবে শুদ্ধ হইতে পারিবে। ব্রতাদির অনুষ্ঠানকালে যদি 
উহাদের বাক্য শ্রুতিগোচর 'হয়, অক্টোত্তর শত গায়ত্রী 

জপ করিবে । | 

হ্থে মুনিসতষগণ! দ্বিজ দেবনিন্দা মহাপাতক মধ্যে 

পরিগণিত । যে নরাধমগণ দ্বিজ ও দেবতাঁকুলের নিন্দ। 

করে, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চভ নাই ; তাহার! অসীম 
পাঁপ হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। হে 
বিপ্রেন্দ্রবর্গ! সর্ববশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে সকল পাতক ও 

মহাঁপাতক.নিচয়ের বর্ণন| করিয়। গিয়াছেন, ততুসমন্তেরই 
প্রায়শ্চিত এক্ষণে কখিভ হইল । উপরি-উক্ত বিধানানুসায়ে 

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে প্রায়শ্চিত না করিলে - কিছুতেই 
পাপ হইতে নিক্ষতি পাইতে পাঁরা'যাঁয়-ন1। . ভক্তরাঁঞ্থা- 
ফল্পতরু নায়ায়শেক্ " চরণে মনঃপ্রাণ 'সমর্পণ করিয়। যে 
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ব্যক্তি নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহার সমস্ত পাত 
বিনষ্ট হয়; সে অন্তে সেই পরমানন্দময় বিষ্তপদ প্রাপ্ত 
হইতে.সক্ষম হইয়! থাকে । প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পাপভার 
ক্রমে ছুর্ভর হুইয়া উঠে। হে খাধিকুল! বিষুই শ্রেষ্ঠ তপ, 
বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ গতি; বিঞুণই জীবের একমান্্র নিয়ন্তা । 
সেই সর্বদেবময় অনাদি ও অনন্ত আঁদিদেব নারায়ণকে 
ঘে ব্যক্তি নিত্য ভক্তিপূর্ণ-হুদয়ে স্মরণ করে, সে মহাপাতকী 
হইলেও পবিভ্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেই সনাতন 
জগন্নাথকে স্মরণ করিলে, তাহাকে ভক্তিভাবে পূজা! করিলৈ, 
তাহাকে নিন্মল-হৃদয়ে নিরন্তর ধ্যান করিলে, তাহার 

মোক্ষপ্রদ চরণতলে প্রণত হইলে জীবের সকল পাপ 

প্রশমিত হয়,_সকল যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া যায়|” শ্রমন 
কি মোহবশতঃ অনাময় নারায়ণকে পূজা করিলেও সবস্ত 

পাঁপ হুইতে নির্মুক্ত হইয়া! পরমপদ লাভ করিতে পারা 

যায়। তথে স্বেচ্ছাপূর্রবক পরম ভক্তিসহকারে সেই ভক্ত- 
বসল ভগধানকফে পূজা. করিলে যে, পরম ও অক্ষয়' পুণ্য 

অর্জিত হইয়া! থাকে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ 
নাই ' যে ব্যক্তি পাপ, তাপ ও কঠোর যন্ত্রণাদিতে 
নিপীড়িত হইয়! অকপট হৃদয়ে ভক্তিগদগদভাবে একবার 
মুরারি সনাতন হরিকে স্মরণ করে, তাহার: সমস্ত “পাপ 

বিনষ্ট ইয়, ছুষগ্রহ দমিত হয়, সফল যন্ত্রণা নিবারিত হল্স-; 
সে নির্বিিগ্রে অনস্ত সখের নিলয় স্বর্গধাঁমে যাঁইতৈ পারে" 
হে ষুনীশ্বরগণ ! ইহু-জগতে কত 'পুখ্যবলৈ 'গানধজশা 

লাভ করিতে পারা যায়! সেই ছু্টর্ভি মানবজপ্ম কে 
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অবহেলে হারাইতে পারে ? কিন্ত এই মানবজীবনে হরি- 

ভক্তি অধিকতর দুল্পভা । হায়! এই মানবজন্ম তড়িল্রতার 

্যায় নিতান্ত চঞ্চল,_নিরতিশয় অস্থির। এই ক্ষণস্থীযি 
মনুষ্যজীরন লীভ করিয়। যদি নিত্য ও অনন্ত স্থখলাভের 
বাসন! থাকে, তবে পম্ডপাশমোচক পরমেশ্বর হরিকে ভক্তি- 
অঙ্কারে পৃজ। করিবে; তাঁহা হইলে.দমস্ত বিস্ব, সকল বিপদ, 
সমুদ্বায় অন্তরায় বিনষ্ট হইবে; মন বিমল শুদ্ধি ' লাভ 
করিধষে, পরম মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে । নতুবা এ 

জগতে যাতায়াতই সার | ধর্ধা, অর্থ কাম ও মোক্ষ নামে 
যে চারিটা,পরম পুরুষার্থ আছে, হরিপুজাপরায়ণ ব্যক্তি- 
গণই নিশ্চয় তাহা প্রাপ্ত হুইয়। থাকে । অহো ! এই 
মোহনিদ্রাসমাকুল মহা! ঘোর সংসারে যাহার। নারায়ণের 
শরণাপন্ন হয়, তাহারাই কৃতার্থ;) তাহাদেরই মানবলন্ম 
দফল। 

এই সংসারের চারিদিকেই মোহ,__সর্বত্রই মায়া । 
পুজ, দারা, গৃহ, ক্ষেত্র, ধনধান্য দেই সমস্ত মোহমায়াকে 
দ্বিগুণিত করিয়া মানবকে - অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া 

রাখে; তাহার উপর আবার ছুর্জজয় রিপুদল প্রবল হইয়। 
মানুষের সমস্ত জ্ঞান.হরণ করে। অতঞব এই মোহ্ময়ী 

মানুষী বৃত্তি লাভ করিয়। কেহ কখন দর্প করিও না; কেহ 

কখনও . কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ষ্যের 

বশীতৃতত. হইও না ) পরনিন্দা ও পরগ্নানি করিও না.। বিষয় 
র্যাপার-ত্যাগ করিয়! রেবল, নারায়ণের ভরণান্ুজ ভজনা 
করিবে ।--আরঞ্সময় নাই ;--কাল সন্জিহিত। -.$ দেখ, 
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কৃতান্তনগরের প্রান্তস্ছিত দ্রুমরাজি নয়নগোচর হইতেছে। 
অতএব, যতক্ষণ মন) জর] আপিয়। শরীরকে জীর্ণ করিম! 

ফেলিতেছে, যতক্ষণ না ইন্দ্রিয় সমুদায় রিকল হইয়! 
পড়িতেছে, যতক্ষণ ন! মৃত্যুর করাল-ছায়। সর্ববাঙ্গে বিনারিত 

হইতেছে, ততক্ষণ হরির অর্চনা কর। রেমানব! তু্ধি 
যদি বুদ্ধিমান হও, তবে এই অনিত্য মানবদেহে অনুমাত্র 

বিশ্বাস করিও ন।) ইহ! যে কখন অসাড় হইয়! পড়িবে, 
তাহার কিছুই স্থিরতা নাই | মনে করিতেছ, এই সংসারে 
চিরকাল থাকিবে ; মনে করিতেছ, তোমার যৌবন, শ্রী, 
লাবণ্য, তেজোবীর্য্য, ধনগৌরব চিরকাল অক্কুপ্ণ থাকিবে ?-_ 

ভ্রম ! নিতান্তই ভ্রম ! বিকট কাঁলবেশে মৃত্যু যে অহরহ 
তোমার শিয়রে রহিয়াছে, তাঁহ। কি তুমি ভুলিয়া! গিয়াছ ? 
নিশ্চয় জানিও মৃত্যুই তোমার একমাত্র নিয়তি । তবে 
আর দর্প করিও না; ধনযৌবনমদে মত্ত হইও না। নিশ্চয় 
জানিও সংযোগ হইলেই বিয়োগ হইবে; জায়মান সমস্ত 
দ্রব্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে । সার কথা-_-এই জগৎ 
ংসারের সমস্তই ক্ষণভঙ্কুর-_অনিত্য--অসার। একমাত্র 

সেই সত্যন্বরূপ সনাতন হুরিই নিত্য, অনন্ত, সার | অতএব 
ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে তাহাকে পুজা কর ; তবে অত্যন্ত দুল 
ম্নোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইবে । মহ্াপাতকীও .হঙ্গি 
ভক্ষিসহ্কায়ে বিষুঃর ভজন] করে, €স .সর্বপঠপ -হইতে 
রিমুক্ত ছইয়া পরমপাদ লাভ করিয়া থাক ।. অকপট হাড়ে 

নারটয়পের. 'অর্চন! .. করিলে. .ষে 'পরমপুগয গর্চিত. হি, 
গঙ্গুক্সান, যক্তানুষ্ঠান, রেদবধ্যর়ন,, সর্বত্তীর্ঘ-গেবন, তাহার 
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যোড়শ ভাগের একভাগও পুণ্য প্রদ্ধান করিতে পারে না। 

যাহার হৃদয়ে বিষুভক্তি নাই, তাহার তপোঁজপ, যাঁগ, 
যজ্ঞ, বেদ, শান্তর ও তীর্ঘাদিতে কি হইবে ? 

হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! দেবষি নারদ পরম পুণ্যাত্না সনৎ- 
কুমারের নিকট প্রায়শ্চিতের উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
কীর্তন করিয়াছিলেন। বিষণ অনাদি ও অনন্ত, অক্ষয় 
ও অচ্যুত। তিনি উক্কারগত, তিনি সকল দেবতার 
বরেণ্য ;_বেদান্তবেদ্য । যাহারা ভক্তিসহকারে তাহাকে 
ভজন! করে, তাহার! পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম ছয়। 

সপ্তবিৎশশতিতম অধ্যায় । 

যমমার্শ বর্ণন। 

মুনিগণ সৃতমুখে প্রায়শ্চিভ-বিধির বিবরণ শ্রবণ করিয়! 
যাঁরপর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞতাপুর্ণ হৃদয়ে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে যুনে! আপনার নিকট বর্ণাশ্রষ 

বিধি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আরও কয়েকটী 
বিষয়ের বিবরণ শুনিতে আমাদের পরম কৌতুহল জদ্মি- 
যাছে। হে তপৌধন ! শুনিয়াছি মমার্গ অতি ভয়াবহ, 

কিন্ত তাহা কিরূপ তাহা! কখনও শুনি নাই। সেই সঙ্গে, 
৩৫ 
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ছঃনহ সংসার-যন্ত্রা।; সে যন্ত্রণা কিসে নিবারিত হয়, 
কিসে মোহান্ধ মানব পরম হশ্থখ লাভ করিতে পারিধে ? 

এঁছিক ও.নরকাঁদি কি প্রকার ? তৎসমস্ত বিষয়ও যথাযথ 

বর্ণন করিয়া আমাদিগের দারুণ কৌতুহল নিবারণ করুন।” 
সূত বলিলেন, “হে বিপ্রগণ ! এক্ষণে আমি সর্বাগ্রে 

ভীষণ যমমার্গের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম, আপনারা অবহিত 
মনে শ্রবণ করুন। হে খষিকুল ! যমমার্গ অতি ছুর্গম ও 

ভয়াবহ; কিন্ত পুণ্যাত্বা ব্যক্তিগণের পক্ষে সেরূপ নহে। 
ধাহারা ইহজীবন কেবল পুণ্যানুষ্ঠানে যাপন করেন, 
তাহাদের পক্ষে তাহা! অতি স্থগম ও শ্থখপ্রদ ; ছুরাচার 

পাঁপিগণই তাহাতে ছুঃদহ কষ্ট পাইয়া থাকে । হো 

যুনীশ্বরগণ ! যমমার্গ অতি বিস্তুত; তাহার বিস্তার ষড়শীতি 
সহঅআ্ব যোৌজন। যে মানবগণ দান, ধ্যান ও নানাবিধ 

সৎকার্্যের অনুষ্ঠানে কাঁল অতিবাহিত করেন, তাহারা 
স্থখে সেই স্থবিস্তৃত শমনভবনে প্রবেশ করিতে সক্ষম 
হয়েন; কিন্তু অধন্মীচারী ভুব্ত্গণের কষ্টের আর সীমা 
পরিসীম। থাকে না । পাপিগণ ইহলোক হইতে অস্তরিত 
হইলে বিকট প্রেতমৃত্তি ধারণ করিয়া যমলোকে নীত 
হইয়া থাকে। অহো! তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়, 

শাস্তি নিতান্ত ছুর্ব্বিষহ । সেই লময়ে তাহারা বিবস্রবেশে 
অতি ভীষণ যন্ত্রণা সহকারে শমনভবনে . তাঁড়িত হয়; 
দাঁরুণ তৃষ্ণীয় তাহাদের তালুকা ওক, ওষ্ঠাধর বিদগ্বী। 
ভীমদর্শন যমদুতগণ কর্তৃক নিরন্তর মানাধিধ কঠোর অস্ত্রে 
তাড়িত হইয়া শ্রবণধিদারক ' আর্ভনাদ করিতে. করিতে 
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সেই হতভাগ্যগণ পশুবৎ চালিত হইতে থাকে । অস্থিভেদি 
ভীষণ কষ্ট সম করিতে না পারিয়া ছুর্ভাগ্যেরা ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিবার চেষ্ট। করে, কিন্ত তাহাদের ,সে 'চেক্টা। 
ফলবতী হয় না । হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! এক্ষণে ভয়ঙ্কর যম- 

মার্গের বৃতাস্ত কীর্তন করিতেছি,_-শ্রবণ করুন। সেই 
ভয়াবহ শমনমার্গের সর্বত্র নানা সঙ্কট ! তাহার কোথাও 

পঙ্ক, কোথাঁও বহি, কোথাও উত্তপ্ত কর্দম, কোথাও তপ্ত 
সৈকত, আবার কোথাও বা তীক্ষধার শিলারাশি বিরাজ 

করিতেছে! তাহার কোন স্থলে ভ্বলন্ত অঙ্গাররাঁশি, কোন 

প্রদেশে প্রচণ্ড শিলারাশি, কোথাও মুষলধারে সলিলরাশি, 

আবার কোথাও বা তীক্ষ শস্ত্র, উত্তপ্ত জল, বিকট ক্ষাঁর- 

কর্দম বধিত হইতেছে! প্রলয় প্রভঞ্জন যেন সহজ্র বহিশিখ। 
উদনীরণ পূর্ধবক ভীমরবে প্রবাহিত হইতেছে! অত্যুষ্ণ 
কর্দমরাঁশি সেই ভীষণ বাঁয়ুবেগে চালিত হইয়া ইতস্তত? 
উতক্ষিণ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতেছে! ছুরারোহ কণ্টকতরু 
সমূছের শাখাজাল ভয়াবহ মড়ু মড়্ শব্দে ভগ্ন হুইয়! চারি 
দিকে ধাবমান হইতেছে ! স্থানে স্থানে অন্ধকাঁর,-_গাড়-- 
নিবিড়__নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার! কিছুই দৃ্ভিগোচর হয় না! 
স্থানে-স্থানে কণ্টকাবরণ, অত্যুচ্চ বন্ধুর সানু, তিমিরারৃত 

ভয়ঙ্কর কন্দর। হুতভাগ্যগণ নিষ্ঠর শমনদূত কর্তৃক তাড়িত 
হইয়। সেই সকল সানুর উপরিভাগে উঠিতেছে, আবার 
কেহ কেহ সেই লমস্ত কন্দরে প্রবেশ করিতেছে। স্থানে 
স্থানে শর্কর, লোষ্ট্র ও সুচিতুল্য কণ্টকজাল ! কোথাও 
পিচ্ছিল শৈবালরাশি পতিত, কোন স্থানে তীক্ষ কীলক 
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সমূহ উদ্যত। কোন দিকে মদমত্ত মাতঙ্গগণ বিকট বৃংহন 
সহকারে ভীমবলে ধাবমান হইতেছে; তাহাদের পদভরে 

ভূমিতল কৃম্পিত, ভীষণ গর্জজনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত ! 
হে মুনিসত্তমগণ ! পাপিকুল এইরূপ বহুবিধ ক্লেশে 

নিপীড়িত হইয়া বিকট আর্তনাদ ও শ্রবণবিদারক রোদন 
সহকারে যমালয়ে প্রবেশ করিতেছে । কেহ গলদেশে 

পাশদারা বদ্ধ হইয়া ভীষণ অক্কুশাঘাত সম করিতে করিতে 

ধাবমান হইতেছে । কাহার নাসাগ্রে, কাহার কর্ণে, কাহার 

গলদেশে, কাহার গাত্রে, কাহারও ব। পাদাগ্রে রজ্জু বন্ধন 

করিয়া যমদূতগণ ভীববলে টানিয়া লইয়া যাইতেছে! 
তীক্ষ কণ্টক ও উত্তপ্ত কক্করাদিতে হতভাগ্যদের সর্ববাগ 
ক্ষতবিক্ষত হইতেছে ! কাহার শিশ্বাগ্রে, কাহার নাঁসাণ্ডে, 
এবং কাহারও বা কর্ণযুগলে ভুর্ভর লৌহপিগু স্থাপিত) 
সেই ছুর্ধবহ ভার বহন পূর্বক তাঁহারা অতিকফে গমন 
করিতেছে; তথাপি নিস্তার নাই। কেহ কেহ যমদূত 
কর্তৃক ভীষণ অন্কুশে তাড়িত হুইয়া শ্থালিতপদে ধাবমান 
হইতেছে । কেহ নিরুচ্ছণাস ভয়ে ভীত; কাহার বা নয়ন- 
যুগল দৃষ্টিহীন। আহা ! হতভাগ্যগণ যে ভয়াবহ পথ দিয়া 
তাড়িত হইতেছে; তাহার কুন্রাপি একটা বৃক্ষ নাই, 
পুক্ষরিণী নাই । স্ৃতরাঁং উৎ্কট রৌদ্রে তাহাদের ব্যথিত 
অঙ্গ দিগুণতর ব্যথিত ; নিদারুণ তৃষ্ণায় তাহাদের কণতালু 
বিশুফ, অনুতাপের নরকানলে তাহাদের .হৃদয় বিদগ্ধ ! 

আহা! হতভাগ্যদিগের অবস্থা নিতাস্ত শোচনীয়! পাপের 

পরিপাঁম ঘোর হদয়দারণ ! 
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হে মুনীন্দ্রমগ্ডল ! ধাহারা ধর্মিষ্ঠ, দানশীল ও স্ৃবুদ্ধি- 
মান; তাহারা অতীব স্থখ ভোগ করিতে করিতে শমনমার্গে 

গমন করিয়! থাকেন। ধাহার! পৃথিবীতে অন্নদাঁন করেন, 
তাহারা স্থস্বাছু দ্রব্য ভোজন করিতে করিতে গমন করেন ; 
জলদাতা, তক্রদাতা ও দধিদানকর্তী উত্তম ক্ষীর এবং ঘ্বৃত, 

মধু ও ক্ষীরদাঁত। স্ধা পান পূর্বক পরম স্খে অগ্রসর 

হয়েন। শাঁকদাত। পাঁয়স ভোজন এবং দীপদাতা. বিমল 

আলোকে দশদিক বিভাসিত করিতে করিতে গমন করেন । 

হে বুধশ্রেষ্ঠগণ ! বস্ত্রদাত। দিব্য বসনে সজ্জিত হুইয়া এবং 
অলঙ্কাঁরদাত1 নরগণ কর্তৃক পূজিত হইতে হইতে যাইয়া 
থাকেন । 

হে মুনিসত্তমগণ ! গোদাতার সর্বকাঁমন। প্বিদ্ধ হয়। 

ভূমিদাতা ও গৃহদাতা অপ্নজ্ঞাগণসেবিত দিব্য বিমানে 

আরোহণ পূর্বক নানাপ্রকার স্থখপ্রদ ক্রীড়া করিতে 

করিতে গমন করেন ।' অশ্বদাত।) যাঁনদাত। ও রথদাতা 

দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া নান! প্রকার স্ুখভোগ 

করিতে করিতে যান। ধাঁহারা ফল পুষ্পাদি দান করেন, 

তাহারা অপ্নরোগণে সেবিত হইয়া! পরম সন্তোষ লাভ 
করেন। তাম্বলদাঁতা! তুষ্ট-হুদয়ে যমমন্দিরে প্রবিষ্ট হয়েন.; 
যিনি পিতামাতা, যতি ও ব্রহ্ষচারিথণের গুশ্রষায় সর্বদা 

রত থাকেন, তিনি মৃহুর্মহব অমরগণে পৃজিত হইয়া! 
শমনভবনে প্রবেশ লাভ করেন। বিদ্যাদাতা ও পুরাঁণ- 

পাঠক মানব কমলযোনির আত্মজ কর্তৃক পুজ্যমান হুইয়! 
থাকেন। এইরূপে ধার্িকগণ নানা স্থখ এবং পাপিগণ 
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অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে ঘমালয়ে প্রবেশ 
করেন। 

»হে দ্বিজোতমগণ ! সৎকর্্শীল পুণ্যাত্সা ব্যক্তিগণ 

এরূপ নানা স্থখ ভোগ করিয়া শমনভবনের দ্বারদেশে 

উপস্থিত হইবামাত্র যমরাঁজ শঙ্ঘচক্রগদাদিশোভিত চতুভূর্জ 
উত্তোলন পূর্বক পরম স্নেহভরে তাহাদিগকে মিত্রবৎ 

আলিঙ্গন করিয়া বলিবেন, “হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, নরকভীর, 
সাধুগণ ! তোমর! যে পুণ্য করিয়াছ, তাহাতে এই পর- 
লোকে পরম হৃখ ভোগ করিবে । ছুল্লভ মানবজন্ম লাভ 
করিয়! যে মুঢ় পুণ্যকর্ম্নের অনুষ্ঠান না! করে, সে মহা 
পাতকী),_-সে আত্মঘাতী । মনুষ্যজীবন অনিত্য, কিন্ত 
এই অস্থির জীবনে যে নিত্য ও অনন্ত জীবন লাভ করিতে 

চেষ্টা না করে, যে নিত্যবস্তরু সাধনা না৷ করে, সে নিতান্ত 

মুড; তাঁহার অপেক্ষ। মূর্খ আর কে আছে? মানবদেহ 

যাঁতনাঁর মন্দির, তাহাতে আবার তাহ! মলাদি দ্রেব্যে 

পরিপূরিত, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্ুর দেহে যে বিশ্বাস করে, 
সে আত্মঘাতক। এই জণৎসংসাঁর ভূতসমূহের সমষ্তিমাত্র । 
প্রাণিগণ সেই সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠ; প্রাণির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী; 
বুদ্ধিমান জীবদিগের মধ্যে নর শ্রেষ্ঠ ; নরের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ; 
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান; বিদ্বানের শ্রেষ্ঠ কৃতবুদ্ধি ) 
কৃতবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ কর্ত।; কর্তার শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদী। এই 
্রন্মবাদীর আবার ধাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহার! ধেয় নির্গম নামে 
আখ্যাত । হে পুণ্যাত্মন্! ইহীাদেরও শ্রেষ্ঠ আছেন ; তিনি 
নিত্য. ধ্যানপরায়ণ। বিশ্বের মঙ্গল চিন্তায় তিনি গভীর 
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নিমগ্ন । অতএব, প্রাণপণে ধর্্মসঞ্চয় কর! কর্তব্য ; ধার্শিক 
ব্যক্তি সর্বত্র পুজিত হুইয়! থাঁকেন। এক্ষণে তৌমর! 

সর্বপ্রকার স্থখভোগের আধার স্থানে গমন কর।, খদি 

জীবনে কিছু ছুক্কতি করিয়া থাক, তাহার প্রতিফল সেই 
স্থলেই ভোগ করিবে ।” 

হে বিপ্রেন্দ্রবর্ ! ধর্্মরাঁজ এরূপ পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগকে 

অর্চন! করিয়। তাহাদিগকে সদ্গতি অর্পণ করিবেন এবং 

পরে সমস্ত পাঁপিদিগকে আহ্বান করিয়া ভীষণ কাঁলদণ্ডে 

তাড়না করিতে থাঁকিবেন। সে সময়ে তীহার আকুতি 

অতি ভয়াবহ তীহার দেহ অঞ্জনগিরিসদৃশ ঘোর কৃষ্ণ 
ও প্রকাণ্ড ; তাহা যোজনত্রয় বিস্তুত; বিভ্্যুৎ-প্রভান্বিত ; 

দ্বাবিংশভূজসংযুক্ত ! তাহার নয়নযুগল গভীর আরক্ত ও 
বাপীবৎ বিশাল; নাসিক1* দীর্ঘ; বদনমণ্ডল করাল 

দশন পংক্তিতে বিকৃত ! তীহাঁর চতুদ্দিকে ম্বৃত্যু ও 
জ্বরাদি বিকটবেশে বিরাজ করিতেছে ! অতঃপর তাহার 

অনুমতিক্রমে ভীমাকৃতি চিত্রগুপ্ত সেই পাতকিদিগকে 

কঠোরম্বরে তিরস্কার করিবেন। হে মুনিগণ ! বিভীষণ 

চিত্রগুপ্ত প্রলয়জলদরবে গর্জন করিয়া ভীত, চকিত ও 
কম্পমান পাপিদিগকে বলিতে লাগিলেন, “রে, রে, পাপী, 

তুরাঁচারগণ ! বৃথা গর্বব ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়! যে ভুক্র্ম 
করিয়াছিলি, তাহার ফলভোঁগ কর। মুঢগণ! তোরা 

নিতাস্তই অবিবেকী; নতুবা কাম ক্রোঁধাদিতে উন্মত্ত 
হইয়! পশুবৎ তত ুষ্ষত্মী করিবি কেন? নতুবা পৃথিবীতে 
যাহা কিছু পাঁপময়, তাহারই অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হইবি কেন? 
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হুরর্তগণ ! পূর্ব্বে যে অত্যন্ত আনন্দিত হুইয়! নান! প্রকার 
পাপ করিয়াছিলি ; এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর ; তবে 

আর অদ্য বৃথা ছুঃখিত হুইতেছিস্ কেন £ তোদের ছুরৃতি- 
তায় কত শত লোকের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে ; পরিশেষে 

এই বিচারস্থানে তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, 
তাহা কি তখন ভুলিয়া! গিয়াছিলি ? হারে মুঢ়বর্গ! যে 
স্্ীপুত্র, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে শ্থখে রাখিবাঁর জন্য নান! 

দুষ্ষম্্ম করিয়াছিলি, তাহারা কর্মবশে কোথ। গিয়াছে * 
আর তোরা এই স্থানে কষ্টভোগ করিতেছিস্! আর এখন 

অনুতাপ করিয়! কি হইবে? পরের অনিষ্ট করিয়া, পরের 
সর্বস্ব অপহরণ করিয়া তোরা যে নিজ নিজ পুভ্রকলত্র- 

দ্রিগকে পোঁষণ করিয়াছিলি, তাহার। অন্যত্র গমন করিয়াছে; 

কিন্তু তোরা তৎসমস্ত পণশপ প্রাপ্ত হইয়াছিস্; আহা) 

তোঁদের অবস্থ! কি শোচনীয় ! কিন্তু ইহাতে আর ছুঃখের 
কি কারণ আছে? তোরা যেরূপ পাপ করিয়াছিলি, অদ্য 

তাহারই উপযুক্ত প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে ; তবে 

ইহাতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে? তোরা নিশ্চয় 
জানিস, ধর্মরাঁজ কখনও কাহার প্রতি পক্ষপাঁত করেন না। 

তনি ন্যায়ের সৃন্ষম তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া সকলের যথাযোগ্য 

বিচার করিয়া থাকেন । এক্ষণে তিনি তোদের প্রতি 

কিছুমাত্র অবিচার করিবেন না। তবে তোরা যেরূপ 

পাঁপ করিয়াছিদ্, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবি। এখন 
নিজ নিজ পূর্ধবকর্ম্নের বিষয় বিচার করিয়া দেখ । .কি 

ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মুর্খ, কি বীর, কি তীর, 
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সকলেরই শিরে যম সদাসর্বদ! বিরাজ করিতেছেন, ইহা 
যেন দৃ়ধারণা থাকে ৮ 

চিত্রগুপ্তের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হতভাগ্য 
পাপিগণ বিষম ভয়ে আকুলিত হইল । কিন্তু তাহার কি 

করিবে ? আর উপায় নাই; পূর্বে যাহা করিয়াছে, তাহার 
ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে, কেহ তাহা খণ্ডন করিতে 
পারিবে না। নিরুপায় 'হুইয়া অগত্যা তাহারা স্ব স্ব 
ছুক্ষন্মের অনুশোচন। করিতে করিতে স্থিরভাঁবে দণ্ডায়মান 

রহিল। | 

অতঃপর চণ্ডাঁদি ভীমমূর্তি যমদূতগণ সেই পাতকিদিগকে 
ভয়াবহ মরকসমূহে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তথায় 

তাহার! স্ব স্ব কন্মানুসারে ফলভোগ পূর্বক পাপযুক্ত হইয়া 
মহীতলে নিক্ষিপ্ত হইল এবশ এখানে স্থাবিরাদি হইয়া 
রহিল। 

পুরাণতত্বজ্ঞ সূতের নিকট এই বিচিত্র বিবরণ শ্রবণে 
ধষিকুল দারুণ সংশয়ান্বিত €ইয়| জিজ্ঞাসা করিলেন ;-_ 

“হে ভগবন্! আমাদিগের মনোমধ্যে বিষম সন্দেহ উত্থিত 

হইয়াছে; সে সন্দেহ একমাত্র আপনি ব্যতীত আর কেহই 
ছেদন করিতে সমর্থ, নহেন; কেননা আপনি ভগবান্ 

ব্যাসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন । দয়াময়! আপনি 
বিবিধ ধন্ম'ও পাপ এবং তৎসমস্তের ফলভোগের বিষয় 

বর্ম করিলেন। প্রাপপুশোর ফল ফে চিরকাল ভোগ 

করিতে হয়, .তাহাও কীর্তন করিলেন ; কিন্তু, প্রভো ! 
এসকল. বিষয়ে আমাদের এই ধিষম সন্দেহ উপস্থিত 

৩৬ 
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হইতেছে যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলে পাপপুণোর ফল 
অনন্ত কাল ধরিয়া কি প্রকারে ভোগ কর! যাইতে পারে ? 
ইতিপুর্যেবে আপনার নিকউ শুনিয়াছি যে, ব্রহ্মার দিবলাব- 
যানে ভ্রিলোক নষ্ট হুইয়। যাইবে এবং পরাদ্ধ দ্বিত্য়ে 

ব্রক্মাণ্ডের ধবংল হইবে । আরও আপনি বলিয়াতছন ঘে, 
গ্লাযাদি দান করিলে মহআকোটিকল্প ধরিয়া দাত তাহার 
স্বকল ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্ত হে ব্যাসবল্লভ ! 
সেই মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্র্নয়মলিলে বিধ্বস্ত হইলে 
তাহাদের ফলভোগ কোথায় থাকিবে? তীহাঁরাই ব 
কোথায় থাকিবেন ? আপনার নিকট শুনিয়াছি যে, সেই 
ধহাঁধ্বংসকাঁলে একমাত্র জগন্ময় বিষণ অবশিষ্ট থাকিবেন। 
তবে, পাপ ও পুণ্যের ফলভোগের সমাপ্তি কি প্রকারে 

হইবে ? দয়ার্ঘ! আমাদিগের এই ঘোর সংশয়চ্ছেদন 
করিয়া! আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন ।” 

মুনিগণের এই সারগর্ভ বিচিত্র প্রশ্ন শরণ করিয়া 

পুরাণত্তত্ববিৎ সু তাহাদিপকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান 

করিলেন এষং তাহাদ্িগের সকলকে মন্বোধন করিয়। 

ফলিলেন, “কে মহাঁভাঁগবন্দ ! অদ্য আপনার! আমাকে 

যে প্রশ্ন জিজ্ঞামী করিলেন, তাহা গুহোরও গুহাতম ; 

এক্ষণে আমি ইহার উপযুক্ত উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলাম, 
আপনারা অনন্যষনে শ্রবণ করন । হে মুনিগ্ণ ! সনাতন 

নারায়ণ অক্ষর, অনস্ত এবং পরধ জ্ব্োতিষ্বরগ। তিনি 

বিশুদ্ধ, নিত্য ও মন্ায়োহঘর্জজিত । যিমি নিগুৰ হুইয়াও 
সগুণবত প্রকাশ পান, এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও বন্ধা, 
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বিছুঃ ও শিবভেদে ত্রিঘুর্তিতে বিরাজ করিতেছেন ; যিনি 
বন্ধারূপে সমস্ত জগৎসংসার স্থষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণুরূপে 
পালন করিতেছেন এবং অন্তে রুদ্ররূপে সমস্ত " ধ্বংস 
করিতেছেন ; সেই জগম্ময় বিষণ জনার্দন প্রলয়ান্তে উদ্খিত 

হইয়! বন্ধরূপে এই বিশ্বচরাঁচরকৈ আবার পূর্ব স্থষ্টি 

করেন) স্থাবরজঙ্গমাদি পূর্ব হইতে যেরূপ হুইয়া আসি- 
তেছে, পরেও সেইরূপ হইবে; তরু, লতা! গুল্মাঁদি ; 
সেই গিরি, প্রীস্তর, নদী; স্ই পশুপক্ষী, মানব, দানব 
মক্ষ, রক্ষ, গন্ধ, কিন্নর প্রভৃতি আবার পূর্ববব জন্মগ্রহণ 
করিবৈ। অতএব মানবগণ পূর্ববকৃত পাঁপপুণ্যের ফলভোগ 

না করিবে কেন? হে ধিপ্রেন্্রবর্গ! এ জগতে কোন 
পদার্থেরই পতী! একবারে নষ্ট হইয়া যাঁয় না; কেমন 
তত্সমস্তই পরমাণু হইতে গঠিত ; পরমাণু নিত্য ও অক্ষয়: 

ভোঁগ ব্যতীত কর্মফল কখনই কহ্ষয়প্রাণ্ড হয় না; হৃতরাং 
ইহ জগতে যেব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে, তাহাকে তাহার 

উপযুক্ত ফলভোগ করিতে হুইবেই হুইবে। €ে জগন্ময় 

নারায়ণ সর্বভূৃতের অন্তরাতা;) যিনি বিশ্বোন্তব ; যিনি 

গুণভেদে জগৎ্সংসার স্যপ্তি, পালন ও সংহার করিতেছেন ; 
তিনিই পরিপূর্ণ সনাতনরূপে সর্ধবকর্মের ফল স্বয়ং ভোগ 
করেন। 
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জ'বের নিয়তি। 

হে মুনিবৃন্দ! এ জগৎ স্থখছুঃখ উভয়েরই লীলাম্থল। 
জস্তগণ কর্্মপাশে শিষন্ত্রিত ;__কর্্মফল অবশ্যই ভোগ 
করিতে হয়। যে যেরূপ কর্ম করিবে, তাহার উপযোগী 
ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে ; ইহ! স্থির; 
ইহাই জীবের নিয়তি । এই কঠোর ও অবশ্ান্তাবী নিয়তির 
হস্ত হইতে কেহ কখনই নিন্কৃতি লাভ করিতে পারে ন। 
জীবগণ স্ব স্ব কর্মের ফলভোগ করিয়া কর্্মাবনানে ইহলোকে 
পুনর্ববার আগমন পূর্বক স্থাবরাদিকূলে জন্মগ্রহণ করে। 

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ ! বৃক্ষ, গুলা, লতা, তৃণ ও গিরি প্রভৃতি 

স্থাবর নামে অভিহিত। স্থবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও তাহার! 
মুহূর্তের জন্য স্ুখভোগ করিতে পারে না। প্রাকৃতিক 

গীডনে তাহাদিগকে নিরন্তর ' নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে 
হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বভাঘাত, দাবানল প্রভৃতি নানা উপসর্গ 

উত্থিত হইয়া তাহাদিগের প্রাণসংহার. করে। এই যে 
সম্মথে প্রকাণ্ড কাগুবিশিষ্ট মহীরূহরাজি নয়নগোচর 

হইতেছে ; এখনই প্রচণ্ড ঝটিকা উখিত হইয়। ইহাদিগকে 
সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে, এখনই ভীষণ বজ্াঘাতে 

ইহাদের শাখাপ্রশাখা দগ্ধ হইয়া! যাইতে পারে, এখনই 
দাবানল উৎপন্ন হইয়! ইহাদিগকে সমূলে ভস্মপাৎ করিতে 
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পারে। হে খধিকুল! যে বৃক্ষ এককালে উন্নতমস্তকে 

আকাশ স্পর্শ করিয়াছিল, তাহ চুর্ণবিচুর্ণ অথবা ভম্মীভূত 
হইয়া পরমাণুতে পরিণত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহী- 
দের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয় না। কালে তাহারা পশুযোনি 

প্রাপ্ত হইয়া কখন মাংস, আবার কখনও বা কন্দমূলাঁদি 
আহার পূর্বক জীবন ধারণ করে; ছুর্ববল প্রাণিগণের 
উপর সর্বদা গীড়ন করে; ক্ষুৎপিপাসাঁয় কাতর হইয়া 
অপর অপর জীবের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়। স্থৃতরাং 

তাঁহাদিগকেও নানা ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। তদন্তে 

অপর যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই জীবগণ কখন বায়ু, কখনও 
বা মেধ্যাদি অশন পুর্বক নিত্য নানা ছুংখে-_কষ্টে জীবন 
যাপন করিয়া থাকে । তাঁহার পর তাহার! গবাদি গ্রাম্য 

পশুকুলে জন্মগ্রহণ" করে; কিন্ত তাহাতেও কিছুমাত্র স্রখ- 

লাভ করিতে পারে না। নিষ্ঠর মাঁনবগণের অত্যাচারে 
তাহাদের স্বাধীনতা অপহৃত হয়; তাহার! শৃঙ্খলাবদ্ধ, 
যষ্টিতাঁড়িত, এবং প্রায়ই নিহত হইয়। থাকে । ছুঃসহু 
স্বজতিবিয়োগরূপ ক্লেশও" তাহাদিগকে ভোগ করিতে 

হয়। কিন্তু তাহারা কি করিবে? মনুষ্য তাহাদিগের 

অপেক্ষা অধিকতর বলবান্। 

ছে মহাভাগরন্দ! এইরূপে বহুযোনি ভ্রমণ করিয়া 

ক্রমে তাহার। মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। তাহা আবার সহজে 

নহে; জীবনের মধ্যে কচিৎ যদি তাহার! অল্প পুণ্য করে, 
তাহ। হইলেই এই স্থৃছুল্লভ'মানবজন্ম লাভ করিতে সক্ষম 

ইয়। মনুষ্য হইয়াঁও সখ পায় ন! ; হতভাগ্যদিগকে প্রথমে 
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অতি নিকৃষ্টকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হয়; তাহার পর 
কর্্মানুসারে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর কুলে উত্থিত হইতে 
থাকে.। ক্রমান্বয়ে তাহার! ব্যাধ, .চণ্ডাল, চন্ধকার, রজক, 
কুম্তকার, স্বর্ণকার, তস্তবায়, বণিক ও জটাশিখাদির কুলে 
জন্মগ্রহণ করে; তাহাতেও নিস্তার নাই। ছুঃখ, দারিদ্র্য, 
রোগ” শোক, পরিতাপাদিতে তাহাদিগকে নিরন্তর কষ্ট- 
ভোগ করিতে হয়। তাহাতে আবার কাহার কাহারও 

এক একটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভাব অথব! আধিক্য হইতে 

দেখা যায়। কেহ কাণ, কেহ খঞ্জ, কেহ বধির, কেহ 
মূক, কেহ বা অন্ধ; কাহারও বা একটা পদ, হস্ত, অথব। 

অন্য কোন অঙ্গ অধিক। কেহ শিরোরোগ, কেহ উদরাময়, 

কেহ বা হৃদ্ধেদনাদিতে নিরন্তর নিপীড়িত হইতে থাকে । 
হে মুনিবৃন্দ ! স্ত্রীপুরুষের সংসর্গে পুরুষের শুক্র জরায়ু- 

কোষে প্রবিষ্ট হইলে জীব কর্্মবশে তৎসহ সেই জরাসু 
মধ্যেই প্রবেশলাভ করে এবং গুক্রশোণিতের সংমিশ্রণে 
গঠিত হইতে থাকে । এইরূপে জীব জন্মগ্রহণ করিলে 

পঞ্চদিবসে তাহ! কলল, অদ্ধমাসে পলল এবং একমাসে 

প্রাদেশ প্রমাণ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়! থাকে। তাহার পর 
হইতে বায়ুবশে ক্রমে তাহার চৈতন্য উদিত হওয়াতে 

পেন্বীয় জননীর জঠরস্থ উত্কট তাপরেুশ সহা করিতে 

না পারিয়] ক্রমাগত নড়িয়া বেড়াঁয়। ছুইমান পরিপূর্ণ 

হইলে পুরুষাকার, এবং তৃতীয় মাস পূর্ণ হইলে কর, 
চরণাদি অবয়বে সজ্জিত্ত হইয়! থাঁকে। তাহার পর চতুর্ধঘ 

মাস অতীত হইলে গর্ভস্থ জরায়ুর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্ফ, 
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হয়; পঞ্চম মাঁপ অতীত হইলে নখাঁদির রেখাঁপাত ; ষষ্ঠ 
মাম পরিপূর্ণ হইলে নখাদির পরি্ফ,টতা ; সপ্তম মান 
অতীত হইলে রোমাদির পরিস্ষ,রতা এবং অষ্টম মাপের 
প্রারস্তে তাঁহার শরীরে চৈতন্যের স্করতা জনম্মে। শিশু 

স্বীয় নাভিসুত্রে পুষ্যমাঁন হইতে হইতে অমেধ্য মুত্রে সিক্ত 

হইয়া জরায়ু দ্বার! বন্ধিত হুইয়! থাকে । 
হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! অষ্টম মাঁসে গর্ভস্থ শিশুর উক্তরূপ 

অবস্থা উৎপন্ন হুইলে জননীর কটু, অগ্্,র লবণ, উষ্ণ ও 
রুক্ষমার্দি রসে দহামান হইয়া অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতে 
থাকে । তৎকাঁলে তাহার মনোমধ্যে নান! ছুঃখের চিস্ত। 

উথিত হয়। সে সেই সমস্ত চিন্তায় আকুল হইয়! এই বলিয়া 
মনে মনে বিলাপ করে ;-“হায় ! হায়! আমি কি পাগী; 
কি হতভাগ্য ! পূর্ববজন্মে স্ত্রীপুক্র ও পরিবারবর্গের ভরণ- 
পোঁষণার্ধ কত লোকের কত সর্বনাশ করিয়াছি,_কত 

লোকের ধনধান্য ও ক্ষেত্রগৃহার্দি অপহরণ করিয়া তাহী- 

ন্বিগকে পথের ভিখারী করিয়াছি, কত লোকের স্ত্রী হরণ 

করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে বিষম শোকশেল বিদ্ধ করিয়! 

দিয়াছি। হায়, আজি তাহার ফলভোগ করিতেছি ; 

কত যোনি ভ্রমণ করিয়। অদ্য মনুষ্যকুলে জন্মিয়াছি ; 

তথাপি কত কষ$টভোগ করিতে হইতেছে ! জরায়ুতে 
পরিবেষ্টিত হইয়। সম্প্রতি অন্তভুঃ্খ ও বহিস্তাপে নিরন্তর 
বিদগ্ধ হইতেছি। আমি তত কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া 
যে দাঁরাপুত্রগণকে ভরণপোষণ করিয়াছিলাম, তাহার 

স্ব স্ব কর্মবশে এখন অন্যত্র গমন করিয়াছে; আর আমি 
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এই কঠোর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি । অহো!! 
ছুঃখ_-বিষম ছুঃখ,উত্কট অসহ্য ছুঃখ ;_-দেহীদিগকে 

অন্সস্থ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। হায়! এই দেহই পাপ 
হইতে জনিত; অতএব আর যেন কেহ কখনও পাপ ন! 
করে। ভৃত্য, মিত্র ও পুজ্রকলত্রদিগের জন্য আমি পুর্বব- 

জন্মে কত পাপ করিয়াছি; আজি সেই সমস্ত পাপে 

জরায়ুবেষ্তিত হইয়! বিষম দুঃখাঁনলে দ্ধ হইতেছি। হায়! 
আমি কি পাষণ্ড! কি হতভাগ্য ! পুর্বেবে পরের সৌভাগ্য 
দেখিয়া অসুয়ায় ভুলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিলাম, এক্ষণে 
কঠোর গর্তীনলে দগ্ধ হইয়া মরিতেছি। পুর্ববে আমি 
কায়মনোঁবাক্যে পরের অনিষ্ট করিয়াছিলাম, মেই পাপে 
আমি একাকী আজি এত কহ্টভোগ করিতেছি 1” এই- 
রূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া ছুঃখনিবারণার্থ সুরাস্ুর, 

গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষম ও মানবদিগের পুজিত নারায়ণের 
চরণকমল ধ্যান করিতে থাকিবে এবং প্রসবকাল উপস্থিত 

হইলে ব্রাঙ্গবায়ু দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া কর্মপাশে আবদ্ধ 
হইয়া, মাতার দুঃখ উৎপাদন করিয়া যোঁনিমার্গ দিয়া 
অতি কঞ্জে নিজ্মান্ত হইবে । তাহার পর বাহাবায়ু তাঁহাকে 
উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে। বাহ্ৃবায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইবা- 
মাত্র তাহার স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়; সে অতীত ও বর্তমান 
ছুঃখপুঞ্জ ভূলিয়! গিয়। বিষম কষ্টে পতিত হয় । : 

জননীর গর্ভ হইতে নির্গত হুইয়া শিশু দিন দিন বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল; তাহার জ্ঞান নাই, বিবেচনা নাই, 
দস বিচার করিবার ক্ষমতা নাই । সে সম্মুখে যাহা 
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পায়, তাহাই ধরে ; যাহ] পায়, তাহাই উদরসাঁৎ করে। 
মল, মৃত্র, সর্প ভেকাঁদি তাহার কিছুই বিচার থাঁকে না! । 
সে এতদূর জ্ঞানহীন যে, নিজ মলমুত্রই ভোজন কুরিতে 
থাকে । ইহাতে তাহার নানাপ্রকাঁর পীড়। জনিত হয়। 
ঞইরূপে কখন মে আধ্যাত্মিক, কখনও আধিভেবতিক, 
কখন বা আধিদৈবিক কষ্টে নিপীড়িত হইয়া নিরস্তর 
ক্লেশে কাঁলযাঁপন করে ; কিন্তু কি কষ্ট হইতেছে; তাহাকে 
কিরূপ ব্যাধি আক্রমণ করিয়াছে, তাহার কিছুই সে 
বলিতে পারে না। শিশু ক্ষুধীতৃষ্ণায় কাতর হইয়া রোদন 
করিতে থাকে, তাহার জননী মনে করেন সন্তানের উদরে 

বেদন! হইয়াছে । এইরূপ স্থির করিয়া! তিনি ওষধ প্রয়োগ 
করেন ; স্থতরাং শিশুর প্রকৃত অভাঁব দুরীকৃত হয় না। 

তাহার ক্ষুৎপিপাষ। নিবারিত 'হয় না; সে অবিরত রোঁদন 

ফরিতে থাকে । 

ক্রমে শিশু স্বাধীনভাঁরে চলিতে থাকে ; কিন্তু তখনও 

তাহার বুদ্ধিবৃভি কিছুমাত্র পরিস্ফ,ট হয় নাই। সে 
যেখানে ইচ্ছা গমন করে, যাহ! অভিলাষ তাহাই ভোজন 

করে ; কখন ধুলা, কখন ভপ্ম, কখনও বা কর্দম মাখে; 
পথে, গোষ্ঠে, মলকুণ্ডে, নানা অশুচি স্থানে খেলা করিয়! 

বেড়ায়; সমবয়ক্কদিগের সহিত কলহ করে, মারামারী 

করে; অপয়ের অনিষ্ট করে। সে এইরূপ নানা 

প্রকার অন্যায় ব্যাপারে প্রবৃভত হয়। তাহাকে কুকাধ্য 

হইতে নিবন্তিত করিবার জন্য তাহার পিতা, মাতি।, শিক্ষক 

ভাঁড়ন। -করেন; কখন কখন প্রহার করিচেও কুষ্টিত 
৩৭ 
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হয়েন না। হুতরাং শিশু ঘসে জীবনে আর অণুমাত্র স্থখ 
পায় না। | | 

-“ শৈশবের স্থকুমার বয়ন অতীত হইল; ক্রমে যৌবনের 
স্কর্তি তাহার সর্বাঙ্গে পরিদৃশ্যমান হইল। সে আর 
তখন বালক নহে । হয়ত সে বিদ্যাশিক্ষ! লাভ করিয়াছে, 

অথব' শিক্ষাভাবে মূর্খ হইয়াই সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
এখন সংসারের ভার তাহার স্কন্ধে অর্পিত। স্থতরাং 

তজ্জন্য অর্ধোপার্জন আবশ্যক । যুবক অর্থের অনুসন্ধানে 
উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল । সেই যৌবনের উল্লাসময় 

জীবনেই তাহার হৃদয়ে চিন্তাকীট প্রবেশ করিল। সে 
কষীশ্রেষ্ঠে অর্থ উপার্জন করিল; কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত 
হইতে পারিল না । সেই ধন কিসে নষ্ট বা অপহৃত ন! 
হয়, কিসে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; কিসে সে ধনী লোক 

হইতে পারে; এই আকাঙ্ষায় সর্ধবদা উদ্বেজিত হইতে 
লাগিল। হয়ত সে রাশীকৃতত ধন উপার্জন করিতে পারিল, 

কিন্তু তাহার দুরাকাঁঙ্ষ। মিটিল না । তাহার উপর আবার 
তাহার মায়, মোহ, কাম, ক্রোধাদি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

বৃথ। গর্বব, মন্ততা, অসুয়া ও অহঙ্কার উদিত হইয়া তাহাকে 

অন্ধ করিল। পরের ধন দেখিয়া তাহার হিংসা উদ্রিক্ত 

হইল, পরের স্ত্রী দেখিয়। সে কামোন্মত্ত হইল। 
যৌবনের প্রখরত। ক্রমে মন্দীডৃত হইয়া পড়িল । 

সে পুক্রপৌন্রাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়! প্রবীন বয়সে পদার্পণ 
করিল। কিন্তু তাহাতেও সে স্থখ পাইল না। 'মনে 
করিয়াছিল পুজের মুখকমল দেখিয়া সংসারস্বালা অবহেল! 
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করিবে, কিন্তু তাঁহ। ঘটিয়। উঠিল নাঁ। কর্াদোঁষে তাহার 
সন্ভতানগণ রোগে, কেহ বা কাঁলগ্রাসে পতিত হুইল; 
স্তরাঁং তাহার দুঃখের মীম! পরিসীম। রহিল না। ,ব্ধম 

মনোছুঃখে কাতর হইয়া মে মনে মনে বলিতে লাগিল ;_ 
“গৃহক্ষেত্রাদি কর্ম ও কার্ধ্য কিছুই বিচাঁর করিয়া দেখি নাই; 
সেইজন্য এক্ষণে এত কষ্ট পাইতেছি। সমৃদ্ধ কুটুন্বের নিকট 
কি প্রকারেই বা বৃত্তি স্বীকার করি? আমার মূলধন নাই ; 
পৃথিবীতেও বারিবর্ষণ হয় না! এক্ষণে আমার উপায় কি? 
আমার অশ্ব কোঁথায় পলায়ন করিয়াছে; গাভীসকল ও 
আসিতেছে না। আমার ভার্্যা বালাপত্যা ; আমি রুগ্ন 

ও নির্ধন। হায়, অনাচারে জাষার কৃষি নষ্ট হুইয়! গিয়াছে; 
পুভ্রগণ আহারাভাঁবে নিত্য রোদন করিতেছে ; আমার 
বাটী ভগ্ন ও ছিন্নভিন্ন হইয়! পড়িয়াছে; বন্ধুবান্ধবগণ ও 
নিকটে নাই; কোথাও একটী বৃতি খঁজিয়া পাই না)__ 
রাজ। তাহাতে বাধা দেন ;--সে বাধ অতি ছুঃসহ। 

এদিকে রিপুগণও নিরস্তর নানা বাঁধাবিপত্ভি উত্থাপন 
করিতেছে; তাহাদিগকেই বা কি উপায়ে জয় করি? 
ব্যবসায় করিয়া যে জীবিকা! নির্বাহ করিব; তাহাঁরও 

কোন ক্ষমতা নাই। হাঁয়, আমি নিতীস্ত অপদার্থ । আমার 
আর উপাঁয় কি? ধিক, আমার জীবনে শত ধিক! এই 
অকিঞ্চিৎকর ছুর্ববহ জীবন বহন করিয়া আমার ফল কি ?” 

ক্রমে মানব বার্ধক্যে উপনীত হুইল। সঙ্গে সঙ্গে 

জর! আলিয়া দেখা দিল; তাহার কেশ পলিত, গাত্রচর্ম 
লোলিত, দত্ত গলিত হইল | সর্ধধাবয়ব শোঁভাহীন হইয়! 
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পড়িল। ইন্ডরিয়াদির বল ক্ষুণ্ন হওয়াতে সে বধির, অন্ধ, 
ও সর্বববিষয়ে নিতান্ত অশক্ত হইল । একে শরীর নিতান্ত 

ছুরর্ষল্ন, তাঁহার উপর আবার শ্বানকাশাদি ছুরূহ রোগ আপিয়া 

আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ যষ্টি ব্যতিয়েকে পদমান্র যাইতে 
পারে না; দণ্ডের উপর ভর দিয়া কিয়দ্দর অগ্রসর হুইয়াই 
নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কণ্টশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আইসে) 
উচ্ছসিত শ্ল্েম্নায় তাহার নয়নযুগলও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে । 
যে পুজদিগের স্ত্রখম্াচ্ছন্দ্যের জন্য এককালে সে কত 

ক, কত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, আজি তাছারা তাহার 
প্রতি বিরক্ত হুইয়1 সর্ধবদা নানাপ্রকার ভর্খসনা করিতে 

থাকে, অনুদিন তাহার মৃত্যুকামন। করে।' তাহাদের 

আচরণে বৃদ্ধ যারপর নাই মন্মাহত হইয়া আত্মদ্রোহিতায় 
উদ্দিগ্ন হইতে থাকে । “হায়! কবে আমি মরিব? কবে 

ধসারভ্বাল। হইতে নিষ্কৃতি পাইব £৮” তখন বৃদ্ধ মনে মনে 

এইরূপ চিন্তা করিতে থাকে; কিন্তু তথাপি সংসারের 

মায়া ভূলিতে পারে না । “আমি মরিলে আমার অর্জিত 

গৃহক্ষেত্রাদি মদীয় পুভ্রগণ কি প্রকারে রক্ষা করিবে £ 
হায়! এত পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জন করিয়া যাইলাম, 
হয়ত তৎসমুদায় অপরের হস্তগত হইবে! তাহ! হইলে 
আমার পুভ্রিগের ভাঁগ্যে কি হইবে ? তাহারা কি প্রকারে 
জীবনধারণ করিবে ?” এইরূপ নানা চিন্তায় আকুল হইয়া 

ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবে। ক্রমে যখন 
ব্যাধি প্রবল হইয়া উঠিবে, জীবনের সমস্ত আশাভরস! 
বিলুপ্ত হইয়া! যাইবে ; স্ৃভ্যুর বিকটমুর্তি শিয়রে আসিয়! 
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বিরাজ করিতে থাকিবে ; তখন কঠোর যন্ত্রণায় কাতর 

হইয়া! রোগী ক্ষণ শধ্যায়, ক্ষণ মঞ্চের উপরিভাগে, ক্ষণকা'ল 
স্ৃত্তিকায় পর্য্যটন করিবে এবং দারুণ তৃষ্ণায় অধীর ,হইয়! 
সর্বদ1 নিরতিশয় করুণস্বরে জল যাঁচ্ঞা করিতে থাকিবে । 
কিন্তু তাহার আত্মীয় স্বজনগণ তখন তাহাকে কিছুতেই 
জল দিবে না। ক্রমে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হুইয়! 
পড়িবে ; দেহ অসাড়, নিম্পন্দ, জড়বৎ প্রতীয়মান হইবে । 
নয়নের জ্যোতিঃ, জিহ্বার বল নিস্তেজ হইয়! পড়িবে। 
তখন সে মৃত্যুর বিকট বেশ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে 
পাইবে না। মনে মনে কথা কহিবার ইচ্ছা হইবে, কিন্ত 
হতভাগ্য বাঁক্য উচ্চারণ করিতে পারিবে না । মনোছুগখে 

হৃদয় পীড়িত হইতে থাকিবে ; নয়নযুগল দিয়া অবিরলধারে 
জলধার! নির্গত হইবে । তখনও হতভাগ্য নিজ ধনগৃহাঁদির 
মায় ভুলিতে পারিবে না! ক্রমে তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত 
হইয়া আমিবে। ক ঘড় ঘড় করিতে থাকিবে ; অবশেষে 
তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাঁইবে। 

তখন ভীষণাকার যমদূতগণ আসিয়া তাহাকে কঠোর 
পাশে বন্ধন করিবে এবং নানাবিধ ভত্সনাসহকারে অসংখ্য 

কষপ্রদান পূর্বক সমস্ত নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। 
হায়! সে যেরূপ একাকী আসিয়াছিল, সেইরূপ একাকীই 
যাইবে ; কেহ তাহার সঙ্গে যাইবে না। 

হে দ্বিজসভ্ভমগণ ! জগতে প্রত্যহ এরূপ ঘটন। ঘটি- 

তেছে; প্রত্যহ অসংখ্য লোক এইরূপে শমনভবনে নীত, 

হইতেছে; তথাপি মোহান্ধ মানবের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত 
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হয় না; তথাপি তাহারা বুঝিয়া দেখে না যে, সংসার 
মায়াময়),--অনার। একমাত্র পরম জ্ঞান ব্যতীত ইহ! 

হইতে উদ্ধার লাভের উপায়াস্তর নাই। অতএব, যে 
ব্যক্তি এই সংসারকাননের দাবানল হইতে শান্তিলাভের 
বাসন! করে, সে পরম জ্ঞান অভ্যান করিবে; পরম জ্ঞান 

হইতেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। যে মাঁনব জ্ঞান- 
শুন্য, যে সংসার মায়ায় মুগ্ধ, সে পণ্ড । এই পর্বকর্ধের 

সাধক ছুল্লভ মাঁনবজন্ম লাভ করিয়। যে ব্যক্তি হরির পুজা 
না৷ করে, তাহা অপেক্ষা আর মুঢ় কে আছে? 

হে মুনীশ্বরগণ ! মানবের চরিত্র কি বিচিত্র ! ভক্তবাঞণ- 
কল্পতরু বিষ সকলের সম্মুখে বিরাজ করাতে ও মুট্গণ 

তাহাকে একবার স্মরণ করে না! হায়, তাহারা কেন 
বথা যাতনা ভোগ করিতেছে? কেন নরকে পচিয়া 

মরিতেছে ? হাঁয়! মলমুব্রময় অনিত্য দেহ লাভ করিয়। 
যাহারা মনে করে যে, চিরকাল এ জগতে জীবিত থাকিবে, 

তাহাদের তুল্য পাতকী আর কে আছে? রক্তমাংসময় 

দেহ লাভ করিয়। যে মানব সংসারচ্ছেদক বিঞুণর ভজন 

করে না, সে মহাঁপাতকী। অহে!! মূর্খতাই যত পাপ 
ও কঞ্টের নিদান। 

হে বিপ্রকুল! চগ্ডালও যদি নারায়ণের পুজা করে, 
তাহ। হইলে সেস্ত্খী হইতে পারে। স্বদেহ হইতে মল- 
মুত্রাদি কিন্বিষরাঁশি নির্গত হইতে দেখিয়া যে মুঢ় মাঁনব 
স্বীয় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন না 'হয়, তাহার তুল্য আর 

হতভাগ্য কে আছে £ এই মাঁনবজন্ম অতি দুল্লভ। দেবগণও 
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ইহ। লাভ করিতে ইচ্ছ। করেন ; অতএব এই পরমার্থসাঁধক 
মানুষ্য প্রাণ্ড হইয়া! বিদ্বান পরলোকের জন্য সর্বদা যত্ব 
করিবে । হরিপুজাঁপরায়ণ অধ্যাত্বজ্ঞানশীল ব্যক্তিগণ পরম 
জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়েন; আর তীহাঁদিগকে জনন- 

মরণ-ক্রেশ ভোগ করিতে হয় না। হে মুনিবর্গ! ষাহ। 

হইতে এই বিশ্বচরাচর জন্মিয়াছে, যিনি জগতের চৈতন্য- 
স্বরূপ ; অন্তে ধাঁহাতে সমস্তই লয় পাইবে ; যিনি নি 
হইয়াও গুণবানের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন, সেই পরমা- 

নন্দময় দেবদেব নারায়ণকে ধ্যান কর, তবে সংসারসাঁগর 

হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ; ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারিবে ; অনন্ত স্বুখলাঁভ করিতে সক্ষম হইবে । 

একো নত্রৎশ অধ্যায় । 

জীবের মোক্ষোপায় ;--যোগ। 

ধঝষিগণ বলিলেন, “হে ভগবন্! আপনাকে যাঁহ1 কিছু 
জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমস্তই 

বর্ণন করিলেন। এক্ষণে আরও কয়েকটী বিষয় জানিতে 
আমাদের বিষম কৌতুহল জন্মিয়াছে,দয়া করিয়া! তৎসমুদাঁয় 
'আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন। হে মহাত্বন্! জীব 
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কর্দপাশে বদ্ধ হইয়া নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাঁকে ; 
কিন্তু কিসে তাহারা সেই সমগ্র যাতনা হইতে মিষ্কুতিলাত 
করিতে সক্ষম হইবে? কি উপায়ে তাহারা মোক্ষলাভ 
করিবে, তাহা আমাদের নিকট কীর্তন করিয়া কৃতার্থ 

করুন। হে মুনে! জীবগণ অহর্নিশি যে সকল কর্ম 

করিতেছে, তাহার যথার্থ ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে 

হইতেছে; কিন্তু, দয়ার্ণব! তাহাঁদিগের কর্মফল কিসে 
নাশ পাইতে পারে ? কিসে তাহার! সংলার-যাঁতনা হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়! অনন্ত স্থখসম্তোগ করিতে সক্ষম হুইবে ? 
জীব কর্্মফলস্বরূপ দেহ প্রাপ্ত হইয়। থাঁকে ; দেহী বাঁপনায় 
জীবন ধারণ করিয়! ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাঁয়। বাসন! হইতে 
লোভ; লোভ হইতে ক্রোধ; ক্রোধ হইতে ধন্দনাশ ; 
ধর্মনাশ হইতে মতিভ্রম । যাহার মতিভ্রম ঘটে, সে আবার 

পাপে রত হইয়। থাকে ? সৃতরাং এ দেহই পাঁপমূল--পাপ- 
কর্মরত | এক্ষণে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! দেহী কি প্রকারে মোক্ষ 
লাভ করিতে সক্ষম হয়, তাহার উপায় আমাদিগের নিকট 

কীর্তন করুন ।” 

মুনিগণের এই সাঁরগর্ড প্রশ্ন শবণে মহানুভব মৃত অতিশয় 
সন্তষ্ট হুইয়৷ তাহাদিগকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিলেন 
এবং সকলকে সন্বোধন করিয়া পুনর্ববার বলিতে আরম্ভ 

করিলেন ;--“হে মহাঁভাগগণ ! আপনাদিগের বুদ্ধি অতিশয় 

বিমল ও উজ্জ্বল ; আঁপনাঁরা যথার্থই জগতের হিতাঁকাঙ্জী ; 

সেইজন্যই অদ্য সংসারছুঃখার্ভ পাপিগণের যন্ত্রণা-নিরারণেক্স 
উপায় উদ্ভাবন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; সেই জন্য 'জীকের 
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মোক্ষা্ঘ ব্যস্ত হইয়াছেন । হে মুনিবৃন্দ! ধাহাঁর আজ্ঞানু- 
সারে ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ স্থষ্তি করিতেছেন, বিষণ পালন 
করিতেছেন এবং রুদ্র নাশ করিতেছেন ; তিনিই এক্রশাত্র 
মোক্ষ। তিনি ব্যতীত আর কেহই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার 
করিতে সমর্থ নহেন। ফাঁহ! হইতে এই অখিল ত্রন্গাণ্ড 
কিছুমাত্র ভিন্ন নহে; বলিতে কি যিনিই ইহা; ষাহা 

ব্যতীত ইহার চেষ্টা চৈতন্য হইতে পারে না; সেই স্তত্য 
অক্ষর অনন্ত দেবই মৌোঁক্ষদাত1 ; তাঁহাকে ধ্যান করিলেই 
জীব মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হুইয়া৷ থাকে । যিনি 

নির্বিবকার, নিরাকার, অজ, শুদ্ধ, সপ্রকাঁশ ও নিত্য 

নিরঞ্জন ; জ্বানীগণ ধাঁহাকে জ্ঞানরূপ বলিয়া! বর্ণন করেন, 

সেই চিরানন্দরূপ মনাতনই মোক্ষদাতা ৷ ত্রহ্গাদি দেবগণ 
ষাঁহার অবতাঁররূপকে সদ। অর্চনা করেন, তিনিই মোক্ষদ ; 
তিনিই কেবল জীবকে অনন্ত স্বখের নিলয়ে স্থান দান 
করিতে সক্ষম ॥। জিতপ্রাণ, জিতাহার ও নিত্যধ্যানপৰ্র 

যোগ্িগণ ধাহার আনন্দময় মুর্তি সর্ববদ1! হৃদয়ে দেখিতে 

পাঁন, তিনিই একমাত্র মোক্ষদর। যিনি নিণ্ডণ ও নিরাহার 
হইয়াও লোকের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিবার নিমিত্ত 
করুণাময় মুর্তি ধারণ করেন, সেই পরিপূর্ণ সনাতনই 
একমাত্র মোক্ষদাতা। যিনি মকল ধর্মের অধ্যক্ষ, যিনি 
জ্ঞান ও জ্যোতিরূপে সকল যোগিগণের হৃদয়ে সদ। বিরাজ 

করেন, সেই অনুপম বিশ্বাধারই মোক্ষদানের একমাত্র 
কর্তা ; অতএব তাহার শরণ লওয়। সকলের একান্ত কর্তব্য । 
কল্পান্তে যিনি বিশ্বত্রহ্ষাণ্ডকে স্বীয় উদরে ধারণ করিয়া 

৩৮ 
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অনন্ত জলরাশির উপর স্বয়ং শয়ন করিয়! থাঁকেন, তত্বদশা 
মনুজগণ তাহাকেই মোক্ষদ বলিয়া! কীর্তন করিয়াছেন। 

বেদণর্থবিদ্ কর্মাজ্ঞক মুনিগণ ধাঁহাঁকে বহুবিধ যক্বদ্বার। যজন 
করেন, কর্মের ফলস্বরূপ সেই নিত্য নিরঞ্জন ভক্তবসল 
নারায়ণই মোক্ষদ | হব্যকব্যাদ্ি দানের সময় যিনি পিতৃ- 
দেবাদির রূপ ধারণ করিয়। তৎসমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া 

থাকেন, সেই যজ্ঞেশ্বর একমাত্র মোক্ষদ। খীহাকে ধ্যান 
করিলে, ভক্তিসহকারে ধাঁহার চরণতলে প্রণত হইলে, 

ষাঁহাকে পুজা! করিলে মানব শাশ্বত স্থান লাভ করিতে 
সক্ষম হয়, সেই দয়াময়, করুণাঁনিদান পরমেশ্বরকে পুজা! 

করিবে । যিনি সর্বভূতের আধার; যিনি এক অব্যয় 
পুরুষনামে প্রথিত ; ষাহার জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু 
নাই; ধাঁহার চরণকমল পুজ! করিয়া মানবগণও দেবত। 
হইয়! থাঁকে, ঘেই অব্যয়, অক্ষয় পুরুষোভ্ম নারায়ণই 
একমাত্র মোক্ষদাতা। যিনি আনন্দস্বরূপ, অক্ষর ও পরম- 

জ্যোতির্ময়, সেই পরাৎপরতর পরমাত্মা। বিষুণ জীবের 
মোক্ষদাতা। হে যুনিবর্গ! এই শ্রেষ্ঠ দেবাঁদিদেবকে 
যিনি যোগমার্গের বিধানানুসারে উপাঘন। করেন, তিনি 

পরমপদ লাভ করিতে নক্ষম হয়েন। যিনি সর্বসঙ্গরহিত, 

সমাদিগুণাঁবলি ধাহার অঙ্গের অলঙ্কার, কামাদি রিপুগণ 
ধাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না, সেই পুণ্যাত্বা পরম 
যোৌগীই জগদেকদেব বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিতে সক্ষম ।৮ 

পুরাঁণতত্ৃজ্ঞ সুতের এ বাক্য শ্রবণ করিয়া খধিগণ 
পুমর্ববার জিজ্ঞাষা করিলেন, “হে বদতান্বর £ যোগিগণ 
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কি প্রকার কর্মদাঁরা সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, 
তাহার উপায় অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের নিকট বর্ণন 
করুন । সর্ববতত্ৃজ্ঞ মুনিগ্ণ বলিয় থাকেন, জ্ঞানের সাহঃচ্য্য 
যে পরম মোক্ষ লাভ করিতে পার! যায়, সেই জ্ঞানই 
ভক্তির মূল; তক্তিদ্বারাই সৎকর্ম সাধিত হুইয়৷ থাকে । 
কি প্রকার কর্শদারা সিদ্ধি লাভ করিতে পার! যায়, তাহাই 
এক্ষণে আমাদিগের নিকট কীর্তন করুন 1৮ 

মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরদানার্থ মহযি সৃত বলিলেন, 
“হে মুনীন্দ্রবর্গ! হরিভক্তি অতি ছুল্লভা। . জন্মজন্মান্তর 
ধরিয়া] ষে ব্যক্তি দাঁন, ধ্যান ও বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছেন, নান! তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াঁইয়াছেন, তিনিই 
হরিভক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়েন ; ভগবান্ নারায়ণের 

প্রতি তাহারই ভক্তি উদিত হইঘ়া থাকে। লেশমাত্র 
ভক্তির সাহায্যে অক্ষয় ও পরম ধন্ম লাভ করিতে পারা 

যায়; এবং পরম শ্রদ্ধা দ্বারা সর্বপাঁপ ধিনষ্ট হয়; 
সর্বপাপ বিনষ্ট হইলে যে নির্মল বিশুদ্ধ বুদ্ধি জন্মে পণ্ডিত- 
গণ তাহাই তত্বজ্ঞান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। হে খষিকুল! 
সেই জ্ঞানই মোক্ষদ। একমাত্র যোগ্সিগণই তাহা লাভ 
করিতে সক্ষম হইয় থাঁকেন। কর্ম ও জ্বানভেদে যোগ 

বহুবিধ । কিন্ত ক্রিয়াযোগ ব্যতিরেকে মুনিগণের জ্ঞান- 

যোগ সাধিত হয় না। অতএব, ফ্রিয়াযোগরত ব্যক্তিগণ 
হরির অর্চনা! করিবে । জগন্ময় বিষণ জগতের সর্বত্রই 
বিরাজমান ; কি প্রতিমা, কি দ্বিজ, কি ভূমি, কি অগ্নি, কি 

ূরধ্যচন্দ্র সকল বস্তৃতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন, হ্তরাং 
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তাহাকে ভাবিয়া এ সকলকে পুজা করিলে সর্বকাঁমনা৷ 
সিদ্ধ হইয়! থাকে । যেব্যক্তি জীবনে কদাঁপি কর্ম, বাক্য 

অথর। মনেতেও পরের অনিষ্ট সাধন করেন নাই, তিনি 
পরম পুণ্যবান্;__তিনিই ভক্তিসহকারে নারায়ণকে পুজা! 

, করিবেন । অহিংস, সত্য, অক্রোধ, ব্রন্মচর্ষ্য, অনীর্ষ! ও 

য়! প্রভৃতি সদগ্ণনিচয়ই উভয়বিধ যোগেতেই সমান । 

ছে মহধিকুল ! চরাচরাতআ্বক জগন্ময় বিষুণকে মনোমধ্যে 
ধ্যান করিয়া উভয়বিধ যোগই অভ্যাস করিবে। যে 

মনীষিগণ সর্ববভূতকে আত্মব ভাবিয়া থাকেন, ভীহারাই 
দেবদেব নারায়ণের পরম পদে স্থান পাইতে সক্ষম হয়েন। 
কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত, সে যদি 

নারাঁয়ণের ধ্যানে রত হয়, বিষ তাহার প্রতি জন্তষ্ট হয়েন 
না; কেনন!1 চিত্তশুদ্ধি না হইলে কখনই ধর্থা উপার্জন কর! 
যায় না। যে ব্যক্তি কামাদি রিপুগণের দাস, সে যদি 
দেবপূজা করে, তাহার পুজা ও আরাধনা সমস্তই নিক্ষল 
হইয়! যায় ; সে স্বয়ং মহাপাতকীরও অধম হুইয়! পড়ে। 
তপঃপুত ও ধ্যানরত ব্যক্তি অসুয়াপরতন্ত্র হইলে তাহার 
সমন্ড তপ, নকল 'পূজ1, সমুদায় ধ্যান নিরর্থক হয়। 
অতএব সমাদি গুণাঁবলিতে অলঙ্কত হইয়! ক্রিয়াযোগের 

সাহায্যে সর্বাত্মক বিষুকে মুক্তির নিমিত্ত পুজা! করিবে । 

হে মুনীন্দ্রবর্গ! কর্ম, মন ও বাঁক্যে সর্বলোকের 

হিতানুষ্ঠানে রত থাকিয়া! যে দেবদেষ নারায়ণের অর্চন। 
কর! হয়, তাহাই ক্রিয়াষোগ নামে অভিহিত হুইয়! থাকে । 

স্তোত্রপাঠ, পুরাণ শ্রবণ, উপবাস ও পুষ্পা্দি দ্বার জগৎ- 
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যোনি বিষ্ণুর যে পুজা করা হয়, তাহাই ক্রিয়াযোগ নামে 
বর্ণিত হইয়া! থাকে । এরূপ ভক্তিসহকারে ক্রিয়াযোগের 

সাহায্যে বিষুুকে পুজা করিলে সমস্ত পাপ, এমন “কি 
পুর্ববজন্মীর্জিত পাঁতকনিচয়ও বিনষ্ট হইয়া যায়। পাপরাশি 
ক্ষয়িত হইয়া গেলে চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তখন সেই 
বিগতপাপ শুদ্ধচেত। ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভের জন্য 
উৎস্ক হয়েন। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! সেই জ্ঞানই মোঁক্ষের 
সাঁধন। কি প্রকারে সেই পরম জ্ঞান লাভ করা যাইতে 
পারে, তাহা আমি আপনাদিগের নিকট বলিতেছি। এ 

জগতে যাহ! কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অনিত্য, কেবল 
একমাত্র হরিই নিত্য । স্বতরাং অনিত্য পদার্থ ত্যাগ 
করিয়। নিত্যের আশ্রয় লইবে। কি ইহ, কি পর, কোন 
লোকেই ভোগস্থখের বাসন! করিবে না) যে ব্যক্তি এহিক 
ও পারলৌকিক ভোগন্থখে বিরক্ত ন1 হয়, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ 
ধপারেই আমিতে হয় ; জনন-মরণ-্লেশ হইতে সে আর 

কিছুতেই নিহ্ুতি পায় না। যে ব্যক্তি অনিত্য পদার্থ- 
সমূহে অনুরাগী হয়, সংদারকেশ তাহার কখনই নিবাঁরিত 
হয় না। অতএব মুযুক্ষ মানব সমাদিগুণে সংযুক্ত হইয়া 
জ্ঞান অভ্যাস করিবে ; সমাদি গুণহীন ব্যক্তির জ্ঞান কদাপি 

সিদ্ধ হয় না। 

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! যে সে ব্যক্তি মুযুক্ষু হইতে পারে না) 
মুমুক্ষু হইবার পূর্বের চিতশুদ্ধি মাবশ্যক, নতুবা কার্য্যসিদ্ধির 
কিছুই সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি রাগদ্বেষবিহীন, যাহার 
হৃদয় সমাদিগুণে বিভূষিত, তিনি যদি মোক্ষলাভের জন্য 
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নাঁরায়ণের পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মুযুক্ষু বলা 
যাঁয়। যিনি সর্বভূতের প্রতি দয় প্রকাশ করিয়৷ থাকেন, 
কাম ক্রোধ ধাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি যদি 

নিত্য নারায়ণকে ধ্যান করেন, তাঁহাকে মুমুক্ষু বল! যাইতে 
পারে। হে বিপ্রগণ ! এইরূপ চতুর্বিবধ সাধনের সাহায্যে 
চিত্তশুদ্ধি লাভ পূর্ব্বক সর্বভূতে দয়াপর হইয়! সর্ধত্রগামী 
জগন্ময় বিষুকে ধ্যান করিবে । 

হে খষিকুল ! যোগের সাহায্যে সংসার-ক্লেশ হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়; এক্ষণে সেই পরম 
মঙ্গলকর যোগের সাঁধনোপায় আপনাদিগের নিকট কীর্তন 

করিতেছি। যোগধ্যান অতি বিশুদ্ধ; সেই ধ্যানেরই সা হায্যে 
মোক্ষলাভ করিতে পারা যায়। 

হে মুনিসত্মগণ ! আত্মা দ্বিবিধ,--পর ও অপর। 
উভয়ই ব্রন্মার জ্ঞাতব্য ; ইহাই অথর্বববেদের উক্তি । যিনি 
পর, তিনি নিগুণ, তিনিই পরমাত্মা; যিনি অপর তিনি 
সগুণ অর্থাৎ অহঙ্কারযুক্ত, তিনিই জীবাত্বা। ইহাদের 
উভয়ের সংযোগ অর্থাৎ অভেদজ্ঞানই যোৌগ। এই পঞ্চ- 
ভূতাঁত্মক দেহে যিনি হৃদয়ে সাক্ষীন্বরূপ নিরন্তর বিরাজ 
করিতেছেন, পণ্ডিতগণ .তীহাকেই অপর নামে অভিহিত 
করিয়। থাকেন ; আর যিনি পরমাত্বা, তিনিই পর। সর্বৰ- 
শান্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন ; 

সেই ক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। হে 
মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! জীবাত্মা ও পরমাত্বায় যখন কিছুমাত্র ভেদ- 
ভাব না থাকে, তখনই দংসারপাশ ছিন্ন হয়। পরমাত্। 
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এক, নিত্য, শুদ্ধ, অক্ষর ও অনন্ত ; তিনি জগন্ময় । মানবের 

বিজ্ঞানভেদেই তিনি কেবল ভেদ্রভাঁবে পরিলক্ষিত হুইয় 

থাকেন, নতুবা তিনি এক ও অদ্বিতীয় । বেদবেদান্ত 'শশন্রে 
সেই পরমাত্া পরব্রন্ম সনাতনের অনন্ত মহিম। কীর্তিত 
হুইয়াছে। তিনিই শ্রেষ্ঠ, তীহার শ্রেষ্ঠ আর কিছুই 
নাই। 

হে দ্বিজকুল! সেই পরমাত্সা নিগুণ, সেই জন্যই 
কর্ম্মকার্ধ্য, রূপবর্ণ, কর্তৃত্ব অথবা ভোক্ত্ব নাই। তিনি 
সর্ববহেতুর নিদান, তিনি কাঁরণেরও কারণ ; তীহার তেজ 

অপরিমেয়। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাহাকে জানিতে 

প্রয়াপী হইবে। হে দ্বিজগণ ! পরাত্পর পরমাত্মা এক 
অদ্বিতীয় ও নিগুপ। কেবল মায়ামুগ্ধ লৌকদিগের জ্ঞানভেদে 

তিনি বনুরূপধর বলিয়। বর্ণিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যার 

প্রভাবে যখন মানবগণ পরমা ত্মাতে ভেদভাব আরোপ করে, 

তখন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ অগ্ে সেই অবিদ্যারূপিণী মায়াকে 
বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন ; অতএব মুক্তিপ্রয়সী মাঁনব- 

মাত্রেরই যোগ শিক্ষা! কর! কর্তব্য। যখন যোগলন্ধ। পরম। 
বিদ্যার প্রভাবে লোকের মায়! ন্ট হইয়! যায়,তখন সনাতন 
পরব্রহ্ম তাহাদের হৃদয়ে অপুর্ব আলোকের সহিত প্রকাশ 
পাইতে থাকেন ) সেই জন্য বলিতেছি যে, যোগী যোগের 
সাহায্যে অজ্ঞান নাশ করিবেন । 

হে বুধভমগণ ! যোগের অক্টবিধ সাঁধন বর্ণিত আছে। 
এক্ষণে তৎমমস্তের বিষয় বলিতেছি। যম, নিষম, আসন, 

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ইহাই 



৩5৫ নারদীয় পুরাণ ? 

অফ্টবিধ যোগাঙ্গ। ইহাদের বিধান এক্ষণে সংক্ষেপে 
বর্ণিত হইতেছে । অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্চর্য্যা, অপরিগ্রহ, 
অক্রেঠধ ও অনসুয়। ষম নামে কথিত। যাহা দ্বারা সর্বব- 

ভূতের মঙ্গল ও অক্লেশ সাধিত হয়, তাহাই অহিংস] । 
ধর্মীধর্ম্দের বিচার করিয়া যে যথার্থ বাক্য বল! যায়, তাহাই 
সত্য । চৌ্য্য অথবা বল পূর্বক যে পরস্ব অপহরণ, তাহাই 
স্তেয়; অন্তেয় ইহার বিপরীত । সর্ধত্র মৈথুন-ত্যাগ 
্রহ্মচর্ধ্য নামে বর্ণিত। জ্ঞানবাঁন্ ব্যক্তিও ব্রহ্ধাচ্ধ্য পরি- 

ত্যাগ করিলে পাতকী হুইয়া থাকে । সর্ধবসঙ্গ-পরিত্যাগী 
ব্যক্তিও যদি মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়, মে চণ্ডাল সমান হেয়, 
সে সর্ধববর্ণবহিষ্কত। যোগরত হইয়া যে ব্যক্তি বিষয় 

স্পৃহা! ত্যাগ করিতে পাঁরে না, সে মহাঁপাতকী ; তাঁহাকে 
সন্তাষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ শ্রহণ করিতে হয়। 

সর্ববসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াও যদি কেহ পুনর্ববার সঙ্গ লাত 
করে, তাঁহা হইলে তাহার সঙ্গের সঙ্গিনীর সঙ্গ হইতেও 
মহাপাতকে কলুষিত হইতে হয়। 

আপদে পতিত হইলেও যদ্দি পরের দাঁন গ্রহণ করা 

ন! হয়, তাহাই অপরিগ্রহ ; ইহা! যোগসিদ্ধির একটা গ্রধান 
লাধন। আত্মার সমুকর্ষ সাধন করিতে করিতে যে নিষ্ঠ,র 
ভাঁব উদ্রিক্ত ও ভাষা উচ্চারিত হয়, তাহাই ক্রোধ; এই 
ক্রোধ বর্জন করাঁকেই অক্রোঁধ বলা যাঁয়। পরের ধনধান্ 
ও শ্ীবৃদ্ধি দেখিয়! মনোমধ্যে যে নিদারুণ তাঁপ জনিত হয়, 

তাহাই অদুয়া; অনসুয়া ইহাঁর চিক বিপরীত ভাব। এই 
কয়েকটাই যম । 
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হে বুধসত্তমগণ ! এক্ষণে নিয়মের কথা বলিতেছি, আঁপ- 

নার! শ্রবণ করুন । তপ, সাধ্যায়, সন্তোষ, শৌচ, হরিপুজন, 

সন্ধ্যাবন্দনা, ও উপাসনা--এই কয়েকটা বিষয় নিত্বমের 
প্রধান অঙ্গ । চান্দ্রায়নাঁদি ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের 
যে বিশুদ্ধত। সাধিত হয়, তাহাই তপ; ইহা? যোঁগসাঁধনের 
একটা প্রধান উপায় । প্রণবোচ্চারণ, উপনিষব, দ্বাদশ 
ও পঞ্চ এবং অফ্টীক্ষররূপ মহামন্ত্রাদির জপ স্বাধ্যায় নামে 
কীন্তিত। যে কুটতার্কিক ব্যক্তি স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া 

যোগ সাধন করিতে প্ররত্ত হয়, তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয 

না। স্বাধ্যায় এমনই শুভকর কার্য যে, যোগ বিনা 

একমাত্র ইহারই সাহায্যে সমস্ত পাপ হইতে নিশ্চয় 
নিক্ধতি লাত কর! যায়। স্বাধ্যায় দ্বার স্তত হইলে 

দেবতাগণ স্ত্রপ্রসন্ন হইয়। থাকেন । 
হে মুনীব্দ্রবর্গ! জপ ত্রিবিধ,_-বাঁচিক, উপাংশু ও 

মানস। এই ভ্রিবিধ জপের মধ্যে পুর্ব পূর্ধব হইতে পর 
পরটী শ্রেষ্ঠ ; অর্থাৎ প্রথমটা হইতে দ্বিতীয়টা এবং দ্বিতীয়টা 
হইতে তৃতীয়টা শ্রেষ্ঠ, স্থতরাঁং তৃতীয়টা সকলের শ্ররেষ্ঠ। 
মন্ত্রের সম্যক ও পরিস্ফ,ট উচ্চারণ বাঁচিক জপ নামে 

প্রসিদ্ধ; ইহাতে সর্বযজ্ঞের ফল লাভ করা যাঁয়। মন্ত্রের 
প্রতি পদ বিচার পূর্ধবক উচ্চারণ করার নাম উপাংশু ; 

ইহাতে বাচিকের দ্বিগুণ ফল লাভ করিতে পার! যায়! 
প্রতি পদের প্রকৃত অর্থ অনুধারন পূর্বক মনে মনে যে জপ 
উচ্চারণ করা হয়, তাহ! মানম জপ নামে অভিহিত। 
মানস জপে মানব যোগসিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া! 

৩)৯ 
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থাঁকে। নিত্য জপদ্বারা স্তত হইলে দেবতাগণ স্বপ্রসন্ন 

হইয়। থাকেন, সেই জন্য জপক স্বীয় মনোরথের সিদ্ধি লাভ 

করিতে সক্ষম হয়েন । 

যদৃচ্ছালন্ধ দ্রব্যে যে তৃপ্তি জন্মে, তাহাই সন্তোষ 1 

যে ব্যক্তি কিছুতেই সন্তব্ট নহে, সে কখনই স্বখরূপ 
অম্বতৈর আদ্বাদন লাঁভ করিতে সমর্থ হয় না। অভীষ্ট 

দ্রব্যের উপভোগে বাসনা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না; প্যাহ। 
পাইলাম, তাহার অধিক পাইব, আঁরও অধিক পাঁইব ৮ 
এইরূপ অতৃপ্ত ছুরাকাঙ্ায় বাসন! ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে 

থাকে । অতএব দেহের উদ্বেগকাঁরণ এবং শরীরশোষক 

কাম পরিত্যাগ করিয়! ধণ্মপরায়ণ ব্যক্তি যদৃচ্ছালাঁভে সন্তুষ্ট 

হইবেন, নতুবা কখনই নখ লাভ করিতে পারিবেন না । 

শোৌচ দ্বিবিধ,___বাঁহ ও আভ্যন্তর। মুভিক ও জল 

দ্বার! বহিঃশুদ্ধি এবং চিত্তের শুদ্ধি দ্বারা আন্তরিক শোৌচ 
সাধিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অন্তশুদ্ধিহীন ব্যক্তি 
সহস্র পুণ্যকর্ম্ের অনুষ্ঠান করুক না! কেন, কিন্তু তাহারা 
কিছুতেই স্বফল লাঁভ করিতে পারে না। তাহাদের 

সমস্ত উদ্যোগ--সকল অনুষ্ঠান ভল্মন্যস্ত হুব্যবগ্ড বিফল 
হইয়া যাঁ়। অতএব যাহাতে চিত নির্মল হয়, 
যাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়। 

সকলেরই উচিত অন্তঃশুদ্ধি বিনা কেহই স্থফল লাভ 

করিতে সক্ষম হয় না। যেব্যক্তি অন্তঃশুদ্ধিবিহীন, সে 

সহজ্ম সস্তার এবং কোটি কুম্ত জলে শৌচ সাধন করিলেও 
চণ্ডালবৎ অস্পৃশ্য । সে অলঙ্কুত স্থরাভাগুব€ প্রতীয়মান 
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হুইয়! থাকে, অর্থাৎ সে কিছুতেই শুদ্ধ হইতে পারে না। 
অন্তঃশুদ্ধিহীন ব্যক্তি যদি দেবপুজা করে, তাহা হইলে 

সে অন্তে নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । হে যুনিশ্রেষ্ঠগণ ! 
নদী যেমন স্থরাভাগুকে পবিত্র করিতে পারে না, মেইরূপ 

যাহাঁদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নহে, তাহার! সহ্ত্র তীর্ঘে গমন 

করিলেও পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না।, মুখে 

ধন্মকথা কীর্তন করিতেছে, কিন্ত যাহাদের মন পাঁপবিষে 

পরিপূর্ণ, তাহারা ভণ্ড, তাহারা মহাঁপাতকী ; তাহাদিগের 

কিছুতেই নিস্তার নাই। বাক্য, মন ও কর্ম এবং স্ততি, 
মরণ ও পূজনাদি দ্বারা নারায়ণের প্রতি যে দৃঢ় ভক্তি 
প্রকাশিত হয়, তাহাই হরিপুজ1 | 

হে বিপ্রন্দ্রবর্গ! যম ও নিয়মাদির বিষয় আপনাদিগের 

নিকট এই সংক্ষেপে কীর্তিত হইল । যাহাদের মন এই 
সকল প্রকৃষ্ট নাধনে পবিত্রীকৃত, তাহারা অনায়াসে, মোক্ষ 
লাভ করিতে পারে ;-বলিতে কি মোক্ষ তাহাদিগের 

হস্তগত । এ সকল যম ও নিয়মাদি দ্বারা অন্তঃকরণ যখন 

শুদ্ধ হইবে, ইন্ড্রিয় নকল হস্তগত হইবে, তখন জিতেক্ডরিয় 

শান্তহ্দয় ব্যক্তি যোৌগের সাধন ম্বরূপ আমন গুলি অভ্যাস 

করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। পদ্ম, স্বম্তিক, গীঠ, সৌবর্ণ, 
কু্জার, কৌ, বজ্র, বারাহ, মগটৈনিক, ক্রৌঞ্চ, তালিক, 
সর্ববতো ভদ্রে, বার্ধভ, নাস্রগ, বৈয়াম, অর্ধচন্জ্রক, দণ্ড, তাক্ষ+ 

শৈল, খড়গ, মুকুরু, মাকর, ত্রেপঞ্চ, স্থান, কার্ধ, হস্তিকর্ণিক, 

ভৌম, বীরাসন, সিংহানন ও কুশাসন--এই ত্রিংশদ্বিধ 
আমন কথিত আছে। এই কলের মধ্যে ষে কোন 
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একটীতে বদ্ধ হইয়! বীতরাগ, বিমৎসর ও গুরুভক্তিপরায়ণ 
ব্যক্তি অভ্যাস দ্বারা পঞ্চ প্রাণকে জয় করিবে । 

' “যোগী প্রাক, উদক্, অথব। প্রত্যগ্থখে বসিয়া! প্রাণায়ামে 
প্রবৃত্ত হইবে। হে মুনীন্দ্রবর্গ! প্রাণায়াম শব্দের বৃযুৎ- 
পর্ভি এস্থলে বর্ণিত হইল। শরীরস্থ বায়ু প্রাণ নামে 
অভিহিত, নেই প্রাণের আয়াম অর্থাৎ নিগ্রহকে প্রাণায়াম 

বলা যাঁয়। প্রাণায়াম দ্বিবিধ,__-অগর্ভ ও সগর্ভ। জপ ও 

ধ্যান বিন। যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, তাহ! অগর্ভ ;- 

সগর্ভ ইহার বিপরীত ; অর্থাৎ সগর্ভ প্রাণায়ামে জপ ধ্যান 
আবশ্যক। এতঘ্যতীত প্রাণায়াম চতুর্বিবধ উপায়ে সাধিত 

হইয়া থাকে; সেই চতুর্ববিধ উপায়,_-রেচক, পুরক, 

কুম্তক ও পৃথক । হে দ্বিজেশ্বরগণ ! জীবগণের দক্ষিণ 
নাড়ী পিঙ্গজলা এবং বাম নাড়ী ইড়া নামে পরিকীর্তিত ; 

চন্দ্র ইহার অধিষ্ঠাতা। ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে নাড়ী, 
তাহা স্থযুন্না নামে অভিহিত । স্থযুন্না অতি সুদ্দৰ ও গুহতম । 

ইহা! ব্রহ্ষদৈবতা নামে প্রদিদ্ধ। বামভাগস্থ নাড়ী দিয়! বায়ু 
রেচন করিয়া দক্ষিণভা গস্থ নাঁড়ী দিয়। পুরণ ,করিবে। এই 
রেচন ও পুরণ হইতেই রেচক ও পুরক নামক ছুইটী যোগসাঁধন 
অভিহিত হইয়াছে । এইরূপে বায়ু সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে 
দেহমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়। কুন্তব অবস্থিত থাকিবে ; ইহাই 
কম্তক। আর যাহ! অন্তরায় পরিত্যাগ করিতেছে না, এবং 

বাথ বাঁয়ুও গ্রহণ করিতেছে না, তাহাই শুন্যক নামে প্রসিদ্ধ । 
হে মুনিগণ ! শনৈঃ শনৈঃ প্রাণায়াম সাধন করা কর্তব্য, 

নৃতুব। ভয়ঙ্কর মছাঁরোগে আক্রান্ত হইতে হয়। এইরূপে' 
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প্রাণায়াম সাধন পূর্বক বিষয়প্রসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে যে 
নিগ্রহ কর যায়, তাহাই প্রত্যাহার । ধাঁহারা৷ সমস্ত 

ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে সক্ষম হুইয়াঁছেন, হৃদয় ধাঁহাদের 
পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তাহারা ধ্যাঁনশুন্য হইলেও পরম 
পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন,_-আর তাহাদিগকে জনন- 

মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকলকে 
জয় না করিয়া! যে ব্যক্তি ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়! 
থাকে, সে নিতান্ত মুঢ়; ধ্যান তাহাকে শুদ্ধ করিতে 

পারে না, তাহার ধ্যান সিদ্ধ হয়না। যোগীর যাহা 
কিছু নয়নগোচর হইবে, তৎসমস্তকেই তিনি আত্মবগ 
দেখিবেন। 

হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! ইন্ড্রিয়সমূহ প্রত্যান্ৃত হইলে যোগী 
ধারণ সাধন করিবে । সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ 

বিশ্বাত্মক বিষু্কে ধ্যান করিবে । তৎকালে ভগবানের 

সেই ভক্তবৎসল মূর্তি_-সেই ধিকচ পদ্মপলাশলোচন, 
সেই কর্ণযুগলে চারু কুগুল, মন্তকে কিরীট, বক্ষে শ্রীবগুস- 
চিহ্ন অঙ্কিত, পদূতলে স্বরাস্থরগণ প্রণত,_-যোগীর হৃদয়- 
সরোজে শোভা পাইতে থাকিবে । এইরূপে পরাতপরতর 
বিভু পরমাত্মীকে যোগী ধ্যান করিবে । পণ্ডিতগণ প্রত্যয়ের 
একতানতাঁকে ধ্যান বলিয়া ব্ণন করিয়া থাকেন। এই 

ধ্যানে মুহুর্তমাত্র নিমগ্ন হইলে মানব পরম মোক্ষ লাভ 
করিতে সক্ষম হয়। ধ্যাঁন হইতে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া 
যায়,_-মোক্ষ লাভ করিতে পার যাঁয়,-নারায়ণ প্রণন্ন 

হুইয়! খাকেন। ধ্যান সর্ববার্থপাধন। ভগবান্ মহাবিষুর 
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যত প্রকার রপ আছে, তৎসমস্তই যোগী ধ্যান করিবে; 
তাহা হইলে তাহার ধ্যানে সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাহাকে 

মোক্ষ দান করিবেন । 

হে মুনিসভমগণ ! যোগী স্বীয় মনকে নিশ্চল করিয়। 
ধেয় বস্তকে ধ্যান করিবে । জ্রমে যখন তাহার জ্ঞাতৃ- 

জ্ঞয়াদ্ি উপাধি বিন হইয়া যায়, যখন জ্ঞানামৃত পানে 
তাহার! একমাত্র সত্যন্বরূপ সনাতন পরকব্রহ্ম ভিন্ন আর 

কিছুই দেখিতে পায় না, তখন যোগীর সমাধি হয়। 
যোগিগণ সমাঁধিকে সর্ব্বোপাধিমুক্ত, নিশ্চল, পরিপূর্ণ 

সদাঁনন্দৈক বিগ্রহকে সমাধি বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন । 
যোগী সমাধি-অবস্থায় শুনিতে পান না, দেখিতে পান 

না, গন্ধ আস্রাণ অথব। স্পর্শ করিতে াঁরেন না ;:-কোঁন 

কথাই উচ্চারণ করেন না। তীহাদিগের আত্মা তখন 

সর্বপ্রকার উপাধি হইতে নিমমুক্ত হইয়া শুদ্ধ, নির্শাল ও 
অচঞ্চলভাবে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে বিমল জ্যোতি প্রদান 

করিতে থাকে । 

হে পণ্ডিতগণ ! পরমাত্মা নিগুণ হইলেও অজ্ঞদিগের 
পক্ষে গুণবান্বৎ প্রকাশ পান; কিন্তু মায়ামুগ্ধ মানবগণের 

খন সে মোহান্ধ ভাব বিদূরিত হইয়া যাঁয়, যখন তাহার! 
মায়াপাশ ছিন্ন করিয়! প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম 

হয়, তখন তাহাদিগের আর সে ভাব থাকে না; তখন 
তাহার। পরব্রদ্ষের প্রকৃত মূর্তি দেখিতে পায়--দেখে 

সেই নিত্য নিরঞ্জন পরম জ্যোতির্ময় এক ও অদ্বিতীয় 
পুরুষ আনন্দময় মুর্তিতে চারিদিকে বিরাজ করিতেছেন । 
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তিনি অণুরও অণীয়ান, মহতেরও মহত্তর ; জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ 

পরম যোগিগণ তাহার ভক্তবত্সল মূর্তি নিরস্তর দেখিতে 

পান। যিনি অকাঁর হইতে ক্ষকাঁর পর্যন্ত বর্ণভেদে 
ব্যবস্থিত ; যিনি পুরাঁণপুরুষ, অনাদি শব্দব্রক্ম বলিয়। গীত 

হইয়া থাকেন; পঞ্চভৃতাত্মক দেহে অন্তঃকরণযুক্ত হুইয়! 
যিনি অপরাত্সা' বলিয়া! কীর্তিত হয়েন; যিনি পুর্ণ, যিনি 
নিত্য, যিনি বিশুদ্ধ, যিনি অজর, যিনি আঁকাশমধ্যগ ; 
পরমাঁনন্দত্বরূপ, নির্মল, শান্ত পরবক্গ বলিয়া তিনিই 
অভিহিত হইয়! থাকেন। সৃষ্টিকর্তা বদ্ধা, পালক বিদু, 
অন্তক মহেশ্বর ধাহার অযুত অংশেরও অংশ, তিনিই পর- 
বন্ধ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । 

হে খধিনভ্ভমগণ ! ধ্যানের অপর বুভাঁন্ত বলিতেছি, 

শ্রবণ করুন ;__-ইহা সংসার্তাপতপ্ত মানবগণের পক্ষে 
স্বধাৰৃষ্টিতুল্য। মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রণবসংস্থিত পরাঁনন্দরূপ 
নারাঁয়ণকে ধ্যান করিবে । হে মুনিগণ! প্রণব অতি 

পবিত্র । ইহাঁর অন্তর্গত অকার বৃন্ধরূপ, উকাঁর বিষ্ুরূপ 
এবং মকাঁর রুদ্ররূপ। ইহার মাত্রীত্রয় ব্হ্ধা, বিষুণ ও 

মৃহেশ্বর. বলিয়! খ্যাত; ঘেই তিনটা মাত্রার সমুচ্চয়ই 

পরবন্ধ। পরমব্ন্গ বাঁচ্য ; বাঁচক প্রণব । প্রণব উচ্চারণ 

করিয়। পাতকী সর্বপাঁতক হইতে মুক্তিলাত করিয়া থাকে | 
যাহারা তাহার অভ্যাসে নিযুক্ত, তাহারা মোঁক্ষলাভ 

করিতে সক্ষম হয়। বন্ধবিষ্ঞশিবাত্মক প্রণব নিত্য জপ 

করিয়। যোগী আত্মায় নির্মল কোটিসূর্্য সমান তেজ ধ্যান 
করিবে ১. শাঁলগ্রামশিল1 অথব। প্রতিম। প্রভৃতি যাঁহ! কিছু 
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পাপহারক. সে হৃদয়ে তাহাও চিন্তা করিতে পারে ; তাহ 

হইলে পরম মোক্ষলাভ করিতে সক্ষম হইবে। হে 
মুনীশ্বরগণ ! আপনাদিগের নিকট এই যে পরম পবিত্র 
বৈষ্ণবজ্ঞানের বিষয় কীর্তন করিলাম, যোগীন্দ্র ইহা. লাভ 
করিয়া অনুত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি 
ইহা! পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে নিমুক্ত 

হইয়! হরির সালোক্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।” 

ব্রিৎশ অধ্যায় । 

হুরি-মাহাআ্য । 

মহস্মি। সুতের মুখে এ অপূর্ব যোগতত্ব শ্রবণ করিয়। 
খধিগণ য/রপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং লানন্দ ভাবে 

বলিলেন, “হে মহামুনে ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত 

ঘোগাঙ্গ আমাদিগের নিকট কীর্তন করিলেন ; এক্ষণে, 

হে সর্বজ্ঞ! আর একটা বিষয় জানিবার ইচ্ছ! হইয়ধছে, 
কৃপা করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করুন। আপনি 

বলিয়াছেন যে, ভক্তিমান্ ব্যক্তিদিগেরই যোগ সিদ্ধ 

হইয়া থাকে, এবং ভক্তিমান্ ব্যক্তির প্রতি দেবদেব 
জনার্দন সন্তষ্ট হয়েন। এ সকল বিষয়ের. অর্থ কি? 
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করুণাময় । তাহা আমাদিগের নিকট কীর্তন করিয়। 

আমাদিগকে কৃতার্থ করুন| 
সৃত উত্তর করিলেন, “হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! পুরকালে 

মহাতা সনগকুমার পরমতত্জ্ঞ নারদকে এ পবিভ্র প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি তদছুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, . 

আপনাদিগের নিকট তাহা বলিতেছি ; এক্ষণে আপনারা 

অবহিত মনে সেই অপুর্ব কথাম্বত পান করুন হে 
খষিকুল ! যদি আপনার! মুক্তি লাভ করিতে বাসনা করেন, 

তাহা হুইলে সচ্চিদনন্দবিগ্রহ নারাঁয়ণকে পুজা! করুন| 
বিঞুপরায়ণ ব্যক্তির ত্রিপীমায় রিপুগণ উপস্থিত হইতে 

পারে ন।, গ্রহগণ তাহাদিগের স্খের পথে বাঁধা স্থাপন 

করিতে সক্ষম হয় না, রাক্ষলগণ তাহাদিগকে আন্রমণ 

করিতে পাঁরে না । দেবদেব জনার্দনে যাঁহাদিগের ভক্তি 

দৃঢ়, তাহাদিগের সমস্ত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে । 

আহা! হরিভক্তিপরাঁয়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনই সার্ক, 
সফল- পবিত্র । যে চরণযুগল বিষ্ুগৃছহে প্রবেশ করে, 
তাহ! সফল ; যে হস্তদ্বার! গন্ধপুষ্পাদি লইয়! নারায়ণের 
পুজা! কর! হয়, তাহ! ভাগ্যের নিলয়; যে নয়নদ্বয় জনার্দনের 

শ্রীপাদপদ্বধ দর্শন করে, তাহা সার্থক; যে জিহ্বা সদ! 

হরি-নাম-কীর্তনে রত, তাহাই মফল জিহ্বা । 
হে মুনিগণ ! বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, বিষুর 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব নাই; ইহা সত্য, হিত ও সাঁর বচন। 
এই অসার দগ্ধ সংসারে একমাত্র বিষুণপুজাই সার। 
সংসারপাশ অতি দৃঢ়, তাহাতে আবদ্ধ হইয়। মানব, 

৪০ 
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মহাখোহে পতিত হইযা থাকে; আপনারা হরিতক্তিকুঠার 
দ্বারা সেই সুদৃঢ় পাশ ছেদন করিয়া অনন্ত স্থখ লাভ 
করুন, যেমন কেবল দেই জগন্ময় সনাতন বিঞ্ুঠতেই 
নিবিন্ট, তাহাই প্রকৃত মন; যে বাণী কেখল তাহারই 

. মাহাত্ম্য কীর্তনে রত, তাহাই প্রকৃত বাণী এবং যে শ্রবণ 
তাহার কথামৃতে পরিপুরিত, তাহাই উপধুক্ত শ্রবণ ; 
তাহাই লোকবন্দিত। হে খধিসভ্তমগণ ! শুদ্ধ, অক্ষয়, 
সদানন্দ, ত্রিদশপুজিত আকাশমধ্যগ দেবকে ভক্তিসহকার়ে 

পূজা করিবে । তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রীতি 
লাভ করিতে সক্ষম হইবে। যে নারী পতিপ্রাণা, যিনি 

নিরস্তর পতির পৃজ। করিয়! থাকেন, মুরারি মধুকৈটভারি 
জগন্নাথ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। যেব্যক্তি নিরহক্কার, 

অসুয়াহীন; দেবপৃজায় যিনি নিরন্তর ব্যাপৃত, কেশব 
তাহার প্রতি সন্তষ্ট হয়েন। অতএব, হে ঞষিপুঙ্গবগণ ! 

সতত হরির ধ্যান করিবে । মুঢ় মানবগণ যে শ্রী, গৌরব, 

ও ধনসম্পন্ভিতে মুগ্ধ হইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকে, 
তাঁহাও নিছ্যুল্লতার ন্যায় চঞ্চল, অনিত্য ; তবে সেই 

ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের ীন্য অনর্থকর অহঙ্কারে মত্ত হইয়। কি 
হইবে £ এই শরীর মৃৃত্যুরই আয়ত্ত, জীবনও যা'রপর 
নাই চঞ্চল, হখসম্পদও ক্ষণভগ্কর ; তবে আর তোমাদিগের 
কি আছে ?_-ধন ? তাহাও এই মুহূর্তে রাজ! কর্তৃক 

গ্রস্ত অথবা চৌর কর্তৃক অপহৃত হইতে পারে ; তবে রে 
মুঢ মানব ! কেন বৃথা গিদ্রোলন্যে আয়ু শেষ করিতেছ ? 

হায়, তোঁমাদিগের জ্ঞাননেত্র কবে উদ্মীলিত হুইবে ? 
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ভোজনাদি দ্বার কিঞ্চিৎ আঁয়ুর কিয়দংশ ক্ষয় করিলে, 
বাল্য ও বাদ্ধক্যে কিছু নাশ করিলে, কিন্তু কবে ধর্মকর্ম 

করিবে ? বাল্যে বার্ধক্যে বিষুপুজা ঘটিয়া উঠে*না, 
স্তরাং বয়সকালে অনহঙ্কৃত ভাঁবে ধর্ম অর্জন করিবে । 

হে মানবগণ! এই সংসাররূপ বিশাল গর্তে নিমগ্ন 
হইয়৷ বৃথা আত্ম নাশ করিও না। এই বপু বিনাশের 

নিলয়স্বরূপ, ইহা আপদের পরম পদ, ইহ] ব্যাধির মন্দির, 
ও মলদুষিত। তবে এই অনিত্য পাপসম্কুল দেহকে 
নিত্য ভাবিয়া কেন বৃথা ' পাপপক্কে লিপ্ত হইতেছ ? 
এই সংসার অসার, ইহা! নান। ছুঃখের আবাসনিলয় | 
নিশ্চয়ই ইহ1 একদিন ধ্বংস পাইবে ; তবে ইহাতে বিশ্বাস 
করিবে না। হে খধিকুল! আমি এই সার কথ! বলিতেছি 
যে, শরীর ধারণ করিলেই. একদিন মৃত্যুযুখে পতিত 
হইতে হয়; মৃত্যুর হস্ত হইতে কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পারে না; কিন্তু এ অনিত্য জীবন হইতে যে নিত্য ও 
অনন্ত জীবন লাভ করিতে পার যায়, তাহাতে কোন্ 

জ্ঞানী ব্যক্তি বিমুখ হইতে চাহেন? এ মানবজন্ম অতি 
ছুল্নভ, দেবতাগণও ইহা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। 
এই স্থৃছুল্লভ মানুষ্য প্রাপ্ত হইয়৷ অনিষ্টকর আত্মীভিমান 
ও কামক্রোধাদি রিপুগণ পরিত্যাগ পূর্বক সতত কৃষ্ণকে 

ধ্যান করিবে । সহজ্কোটি জন্ম স্থাবরাদিতে উৎপন্ন 

হইয়া কখন কখন মাঁনবকুলে সম্ভত হইতে পার! যার। 

পুর্ববজন্মার্জিত তপের ফলানুদারে মাঁনবগণ দেববুদ্ধি, 

জ্ঞানবুদ্ধি ও ভোগবুদ্ধি প্রাণ্ত হইয়া থাঁকে। অতএব, এই 
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ছুল্পভ মানুষজন্ম লাঁভ করিয়! যে ব্যক্তি নারাঁয়ণের ধ্যান 
না করে, তাহা হইতে মূর্খ ও অচেতন আর কে আছে? 
ভক্তবংমল ভগবান জগন্নাথকে ভক্তিসহকারে আরাধন। 

করিলে তিনি মনোমত ফল প্রদান করেন, তবে এই ভীষণ 

সংলারকাননের দাবানলে দগ্ধ হইয়। কে শান্তিলাভের নিমিত্ত 
তাহাকে পুজ1 না করিবে ? 

হে মুনিসম্তমগণ ! বিষু্ভক্ত চগ্ডালও দ্বিজের অপেক্ষা 

পূজ্যতর; এবং বিষুভক্তিহীন দ্বিজ শ্বপচের অপেক্ষা 

অধিক নর পণ্য ও নিন্দনীয়। | আবার যে চণ্ডাল রাগদ্বেষ- 

বিহীন, সে দ্বিজের অপেক্ষা অধিকতর মাননীয় । অতএব 
কাঁমাদি রিপুগণকে দমন করিয়। অব্যয় নাঁরায়ণের পুজীয় 

গ্রবৃভ হও । আকাঁশে বেমন চরাঁচর বিশ্ব ও স্থাবরজঙ্গম 

ব্যাপ্ত, অর্থাৎ আকাশ যেমন নিত্য ও অনন্ত মূর্তিতে সর্ববস্থলে 

রহিয়াছে, বিশ্বীত্বক বিষ ও সেইরূপ সর্বত্রই বিরাজ করিতে- 

ছেন ; তিনি সর্ধগত ও সর্বব্যাপী ; তাহাকে তুন্ট করিতে 

পাঁরিলে মমস্ত জগৎ তুষ্ট হইয়া থাকে । জম্ম হইলেই 

মৃত্যু হয়, স্ৃত্যু হইলেই আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়; 

জন্মমৃত্যু সকলেরই সন্নিহিত; একমাত্র হুরিপুক্জা ব্যতীত 

আর কিছুতেই এই জন্বমৃত্যুরূপ ঘোর আবৃত্তি হইতে 

মুক্তিলাভ করিতে পাঁরা যায় না। ধাঁহাকে ধ্যান করিলে, 

পুজ] করিলে, স্মরণ করিলে, ফাঁহার চরণতলে ভক্তিসহকারে 
প্রণত হইলে সংলার-পাশ হইতে মুক্তিলীভ করিতে পারা 
যায়, তাহাকে কে না আরাধনা করিবে ? ধাহার নাম 

উচ্চারণ করিলে মহাঁপাতকীও সর্ধবপাপ হইতে মুক্তিলাভ 
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করিতে পাঁরে, ফধাঁহাকে অর্চনা করিলে পরম মোক্ষ প্রান্ত 

হওয়া যাঁয়, হায়, মুড মোহান্ধ মানবগণ কেন তাহাকে 

পূজী না করে? অহো, কি বিচিত্র! কি আশ্চর্য্য !, তেই 
সর্বতপহারক হরিনাম্রূপ অন্ত সকলের অধিগত 

থাকাতেও কেন তাহারা জন্মম্বত্যুরেশ ভোগ করিতেছে ? 

কেন তাঁহ।র। বারবার সংসারে আসিয়া অপীম যন্ত্রণায় 

নিপাড়িত হইতেছে ? এ 

হে দ্বিজেন্দ্রবর্গ! আমি বার বার বলিতেছি, সত্য বলি- 

তেছি। যতক্ষণ না শরীর অপারগ হইয়া! পড়ে, ইন্ড্রিয়লকল 
যতক্ষণ সবল থাকে, যমদূতগণ যতক্ষণ না আক্রমণ করে, 

ততক্ষণ হরিনাম কীর্তন কর ;-__হরির অচ্চনা কর। মাতৃগর্ত 

হইতে নির্গত হইয়া যখন আবাঁর ভীষণ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতে হয়, তখন সেই আরৃভি-করেশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য 
কেন নারায়ণের পূজা না করিবে? হে বিপ্রকুল! এই 
অসার মানবদেহ কেবল কষ্টের আধারমাত্র, ইহ! ক্ষণভম্কুর, 
বিনাশপ্রবণ; এই আছে-এই নাই। কখন যে ইহ! 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই 
অনিত্য চঞ্চল জীবনের বিনিময়ে নিত্য স্হির জীবন লাভ 

করিবার নিমিত্ত অনন্ত বিষুকে ধ্যান করিবে । সত্য, মতা, 

এ সমস্তই সত্য; আমি আপনাদ্িগকে যাঁহ। বলিতেছি, 
তৎসমস্তই সত্য ; আবার বলি হরিনামই সত্য। অতএব 

দত্তাঁচার, অহঙ্কার, জান্নাভিমান, অসুয়। এবং কামাক্রোধাদি 
রিপুগণকে পরিত্যাগ করিয়। একাম্তমনে জগন্ময় বিষ্ুকে 

পুজা! করিবে। 



৩৯৮ নারদীয় পুরাণ 

হে পণ্ডিতগণ ! আমি বার বার আপনাঁদিগকে বলি- 

তেছি, একমাত্র জগন্ময় বিকু৪ সর্ববভূতের পুজনীয় ; এবং 

অসৃম্বা, অধুতি ও কামক্রোধাদি পরিত্যজ্য। ক্রোধই 
সকল অনর্থের মূল ; ক্রোধ হইতে মনস্তাঁপ ও ধর্মমক্ষয় হয়; 

ক্রোধ জনন-মরণ-ক্লেশের প্রধান উপায়; অতএব এই 
মহানিষউকর ক্রোধকে পরিত্যাণ করা মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি- 

মাত্রেরৃুই কর্তব্য । হায়! জন্মই কামমূল; লোকে বাসন! 
ছাঁড়িতে না পারাতেই সংসারে আসিয়া থাকে; কামই 
পাপের কারণ; ইহা হুইতে হিতাহিত বিবেচনা বিলুপ্ত 
হয়, যশঃ নষ্ট হইয়! যাঁয় ; অতএব কাম পরিত্যাগ করিবে । 
মাঁৎসর্ধ্য সমস্ত ছুঃখযন্ত্রণার কারণ । মাৎসর্ধ্যযুক্ত ব্যক্তিগণ 

নরকে গমন করে, অতএব মাঁৎসর্ধ্য ত্যাগ কর! মমুকষ 

ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। হে মুনিগণ! মানবের 
মনই তাহাদের স্ৃখছুঃখ, পাপপুণ্য ও বন্ধনমুক্তির প্রধানতম 
কারণ। যাহার মন ওদ্ধ ও নির্মল, সে মুক্তিলাভ করিতে 

পারে। অতএব, পরমাত। বিষুণতে মন অর্পণ করিয়। স্থখী 
হইবে। হায়, মুড মানবগণ জগন্নাথ বিষ্জকে পুজা না 
করিলে কেমন করিয়া কোন্ ক্ষমতার সাহায্যে এই ঘোর 

সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে! হে 

খষিবর্গ! আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, 

যাহারা গোবিন্দ, গদাঁধর বিষ্ু্র নাম উচ্চারণ করিতে ভয় 
পায়, তাহার! নানাপ্রকাঁর রোগে পতিত হইয়! অসীম 

যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে; তাহাদিগের কিছুতেই স্থখ 
নঘই। যাঁহাঁর। বাসুদেব, জনার্দন, জগমাথ নারায়ণের নাম 
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নিত্য উচ্চারণ করেন, তাহারাই যথার্থ পুণ্যবান্; তাহার! 
সকলের বন্দিত। আহা, বিষুভক্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের 

অসীম মাহাত্ব্য আজিও ব্রহ্মাদি দেবগণও বুর্বিতে 
পারেন নাই। | 

হায়, একি সামান্য মূর্খতা! একি সামান্য ছুঃখের বিষয় ! 

যিনি হৃৎ্পদ্মে সর্বদ। বিরাজ করিতেছেন, মোহান্ধ মানব- 

গণ একবারও তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখে না) আজিও 

তাহার! তাহাকে চিনিতে পারিল না! যাহারা হরিভক্তি- 

পরায়ণ ; নারায়ণকে পরম ভক্তির সহিত খাঁহারা সর্বদা 

ধ্যান করেন, তাহার! ভগবানের প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ 

হয়েন; সুতরাং ভাহার1 ধন, ধান্য, রত্ব মাঁণিক্য ও বন্ধু 

বান্ধবাদি লইয়া কি করিবেন? ভাহারা জন্ম জন্ম ধনরত্ব 
ও মিত্র লাভ করিয়! থাকেন; তীহাদিগের কিছুই অপ্রাপ্য 
নহে। এ দেহ অনিত্য, ইহা পাপ হইতে জনিত ; পাঁপ- 

কর্মে রত হইতে ইহ] বড় ভাঁলবাসে,__ইহ! জাঁনিয়া সকলেই 

মোক্ষদাঁতা জনার্দনকে পুজা করিবে । তীহার শরণ লইলে 
আর জন্মযৃত্যু ব্লেশ ভোগ করিতে হয় না। হরিপুজ! 

যহাদের একমাত্র পরম বত, তাহারা নিশ্চয়ই পুত্রমিত্র, 
কলত্র ও ধনসম্পদ প্রাপ্ত হুইয়া থাকেন; তাহাদের কোন 
বিষয়েই অভাব থাকে না। অতএব যিনি ইহ ও পর 

উভয় লোকেই স্থফল লাভ করিতে বাসনা করেন, তিনি 

সতত হরিকে পূজ! করিবেন, পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন । 
দেবদেব জনার্দনে যাহাদের ভক্তি নাই, যাহারা সৎপাত্রে 

দান করে ন1, তাহাদিগের জীবনে শত ধিকৃ। যেব্যক্তি 
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পশুপাশবিমোচক কর্ম্মরভেদী বিঞুণকে প্রণাম ন। করে, 

তাহার শরীর পাপের আকর। যেব্যক্তি সহপাত্রে দান 

ন!”" করিয়া রাশি রাশি ধনসম্পর্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে, 

তাহার অর্থাদি সর্পরক্ষিত দ্রব্যের ন্যায় অতি সঙ্কটাপন্ন। 

হে পপ্তিতগণ ! এ জীবন, শ্রী ও ধনসম্পর্তি সমস্তই 
বিদ্যুতের ন্যায় লোঁল। ইহা ক্ষণভঙ্কুর; ক্ষণস্থায়ী দুব্য- 
নিচয়ে যাহার! উন্মত্ত হয়, তাহারাই বিশ্বেশ্বরকে পুজা! 
করে না। হে মুনিমগুল ! দেবাস্থরভেদে সৃষ্টি দ্বিবিধ ;-_ 
যাহ হরিভক্তিযুক্ত, তাহাই দৈবী; তদ্বিপরীত আন্থরী। 

হরিভক্তি অতি ছুল্নভ ; পুণ্যবান্ ব্যক্তি বিনা কেহ তাহ! 
লাভ করিতে পারে না, স্বতরাং হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! হরিভক্তি- 

পরায়ণ ব্যক্তিগণ সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বত্র পুজ্য। 
যাঁহাঁদের হৃদয়ে অদুয়া নাই, বিপ্রের ত্রাণার্থ যাহার! সর্বস্ব 

শুসর্গ করিতে পারে, কামক্রোধাদি রিপুগণ যাহাদিগকে 

বশীভূত করিতে পারে না, জগৎপতি কেশব তাহাদিগের 

প্রতি বিশেষ সন্তব্ট। সম্মার্জনাদি কার্যের দ্বারা ষাহার। 

সতত হরির গুশ্রাষা করিয়া থাকে, বাহার। মৎপাত্রে 

দান করে, তাহার! পরম পদে স্থান লাভ করিতে সক্ষম 

হয়। সংসারকাননের দাবানলে যাহারা শিরন্তর বিদগ্ধ 

হইতেছে, হরিনাম একমাত্র তাহাদিগের পক্ষে শান্তিবারি ; 
একমীত্র পরম! গতি । 
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দেবমালির উপাখ্যান । 

হে মুনিগণ ! দেবদেব চত্রপাঁণির মাহাত্্য আমি 

পুনর্ববার আপনাঁদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি ; সেই 
বিবরণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে সদ্য সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট 
হইয়া যাঁয়। ধাহারা শান্তচরিত, বিশুদ্ধাত্বা, অনহঙ্ক ত, 
ইন্ক্িয়সমুদায় ধাঁহাদিগের বশীভূত হইয়াছে, তাহার! 
জ্ঞানযোগের সাহায্যে জ্ঞানরূপী অব্যয়কে পুজা করেন; 
এবং কর্মযোগিগণ তীর্ঘন্নান, ব্রতানুষ্ঠান, দান ও যজ্ঞাদি 
কন্মযোগ দ্বার! সর্ববধাঁতা অচ্যুতের আরাধনা করিয়। 

থাঁকেন। কিন্তু যাহার! লুন্দধ ও ব্যসনপ্রিয় ; যাহাদিগের 

কিছুমাত্র জ্ঞান নাই; তাহারা জগৎপতির মহিমা জানে 
না; তাহার ঘোর পাঁপী। সেই জন্য সেই নরাধমগণ 
নরকের কীট হুইয়৷ অজর ও অমরবৎ অনন্তকাল নান৷ 
কষ্ট ভোগ করে। বিদ্যুতের ন্যয় চঞ্চল এই মানবজীবনকে 
নিত্য ভাবিয়। যাহার! মত্ত হয়; যাহার! অহঙ্কৃত; তাহার! 
সর্ধবমঙ্গলময় জগন্নাথের যজনা! করে না। তাহারা কি 

ঘুঢ় ! তাহারা জনন-মরণ-ক্রেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পারে না। কিন্তু যাহছার। শান্তচরিত ; যাহারা নিত্য 

হরিপূজা করেন, তাহারা আরৃতি-করেশ হইতে মুক্তি লাভ 
করিয়। থাকেন; কচি তাহাদিগের মধ্যে ছুই একজন 

৪১ 



৩২২ নারদীয় পুরাণ । 

ইহ জগতে আঁবার জন্মগ্রহণ করেন । কর্ধা, রাঁক্য ও মনের 

দ্বারা যিনি পরম ভক্তিসহুকারে হরির পুজ1! করেন, তিনি 

সর্ধলোকের উত্তম স্থানে আসন লাভ করিয়া থাকেন। 
এস্থলে একটী পুরাতন বৃতাস্ত বলিতেছি, তাহা শ্রবণ 
অথবা পাঠ করিলে সমস্ত পাঁপ বিনষ্ট হইয়! যায়। হে 

বিপ্রকুল ! যজ্ঞমালি ও স্মালির চরিত অতি পবিত্র; 

ইহ! শ্রবণ করিলে অশ্বমেধফল লাভ করিতে পারা যায়। 
অতি পুরাকালে রৈবত মন্ন্তরে দেবমালি নাষে এক 

বেদবেদাক্গবিৎ ব্রান্ষণ ছিলেন। তিনি শান্তম্বভাঁব ও 

হরিপুজাপরায়ণ ; সর্ববভূতে তীহাঁর সমান দয়। তিনি 
স্বীয় পুত্রমিত্রকলত্রের জন্য ধন উপার্জন করিতেন, অপণ্য 
ও রস বিক্রয় করিতেন ; যাহার তাহার কাছে, এমন কি 

চগ্ডালাদি নিকৃউ জাতির নিকট দান গ্রহণ করিতেন ; 

তপজপাঁদি ব্রত বিক্রয় করিতেন এবং কলত্র ও অপর 

লোকের জন্য তীর্থস্থলে ভ্রমণ করিতেন । 

হে বিপ্রকূল! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে 
দেবমালির দুইটা পুত্র সঞ্জাত হইল; তাঁহাদিগের এক- 
জনের নাঁম যজ্ঞমাঁলি ; অপর পুঞ্র হৃমালি নামে আখ্যাত 

হইল। তাহারা উভয়েই সমান রূপবান । দেবমালি 
নবজাঁত কুমাঁরযুগলকে অতিশয় স্মেহ করিতেন; সেই 
জন্য তিনি বহুবিধ সাধনে তাহাদিগকে নিয়োজিত 

করিলেন । দেবমালি এইরূপে বিস্তর ধন সংগ্রহ'করিলে, 

একদা তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "আমিত বিপুল অর্থ 

সঞ্চব করিয়াছি ; এক্ষণে একবার গণিয়া দেখি ।৮ তিনি 
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সমস্ত ধন গণন1 করিয়! দেখিয়। স্বয়ং যুগপৎ ভ্বষ্ট ও বিন্মিত 
হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, সহজ কোটি নিফপরি- 
মাঁণের কোটি কোটি গুণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে । , তখন 
তিনি মনে মনে চিস্তা করিলেন,_-“অসৎপাত্রে দান গ্রহণ 

করিয়া, অপণ্য ও তপজপাদি বিক্রয় করিয়া এত বিপুল 

ধন সঞ্চয় করিলাম ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অদ্যাবধি শাস্তি 

লাভ করিতে পারিলাম না; আমার দারুণ তৃষ্ণাও নিবারিত 

হইল না৷) এত অর্থ উপার্জন করিয়াছি, তথাপি এখনও 

ইচ্ছা হইতেছে যে, আরও মেরুতুল্য ধনরাশি অর্জন করি। 
অহো ! লোভই যত অনর্থের মূল; লোভে পতিত হইয়াই 
লোকে নান। কষ ভোগ করিয়া খাকে। যাহারা লোভী, 
তাহা'দিগের সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইলেও আবার আরও 
কামনা করে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ভুর্ববল হইয়া পড়ি- 
যাছে, তাহাদের কাঁধ্য ক্রমে ক্রমে শীথিল হইয়া! পড়িতেছে ; 
জর] উপাগত হইয়া আমার সমস্ত বল হরণ করিতেছে ; 

কিন্তু তৃষ্ণা আর জীর্ণ হয় না;-_তাঁহা যেরূপ তেজন্িনী 

সেইরূপই রহিয়াছে ! হায়! এ সংসারে যে ব্যক্তি লোভের 
বশীভূত, সে বিদ্বান হইলেও মুর্খ, শান্ত হইলেও উদ্ধত, 
ধীমান হইলেও মূঢ় হইয়া থাকে । আশা মানবের একটা 
অজেয় অরাঁতি ; অতএব যদি ধ্রুব স্থুখলাভ করিবার বাসনা 

থাকে, তবে আশা পরিত্যাগ করিবে । আশা হইতেই 

ছুরাকাঞ্ক ; দুরাঁকাজ্ষা হইতেই লোকের বল, তেজ, যশ, 
বিদ্যা, মান, হ্থখ, এমন কি স্কুলে জন্মের সম্ভীবনা পর্য্যস্ত 

নষ্ট, হইয়া! যায়। আর্শাভিভূত মাঁনবের চরিত্রের এটুকু 
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বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কিছুতেই 
সন্ত হয় না। অহো! আশামুগ্ধ মানবগণ মহামোছে 
অন্ধ. হওয়াতে তাহাদিগের হিতাঁছিত জ্ঞান পর্যযস্তও বিলুপ্ত 

হইয়া যায়; তাহাদিগকে অবম্ণান করিলে, লাঞ্ছনা করিলে, 
তিরস্কার করিলেও তাঁহাদিগের কষ্উটবোঁধ হয় না; একমাত্র 
আশাই তাহাদিগের অন্তঃকরণের প্রবল! প্রবৃত্তি, তাহা- 
দিগের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । তবে আমি আর 
আশার বশীভূত হইব কেন? কেন গ্রুবশান্তি ত্যাগ করিয়! 
অশান্তিকে আলিঙ্গন করিব? এত র্লেশ ও পরিশ্রম 

করিয়া যে, বিপুল ধন অঞ্জন করিলাম, ইহ! সৎকার্ষ্যে 

ন্যস্ত করা কর্তব্য । জরার আক্রমণে আমার শরীর জীর্ণ 
হুইয়াছে, শরীরের বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে । অতএব, 

অদ্য হইতে আমি পরলোকে অক্ষয় স্থখ লাভ করিবার 

জন্য পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব ।” 
মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বিপ্রেন্দ্র দেবমালি 

ধর্দ্মমার্গে ভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কপ্প হইলেন এবং সদ্য স্বীয় 
সমস্ত ধন চারিভাগে বিভক্ত করিলেন । তন্মধ্যে দুই ভাগ 

আপনি গ্রহণ করিলেন, অবশিষ্ট ভাগদ্য় দুইটা পুজের 

মধ্যে ভাগ করিয়া দ্িলেন। অতঃপর তিনি আত্মকৃত 

পাপরাশি নাশ করিবার উদ্দেশে তড়াগ, আরাম, প্রপা 
ও দেবমন্দিরাদি বহুবিধ কীর্তি স্থাপন করিলেন এবং 

গঙ্গাতীরে বাস করিয়। অন্নাদি দান করিতে 'লাগিলেন। 

হুরিভক্ত দেবমালি এইরূপ সদনুষ্ঠানে স্বীয় ধনরাশি ব্যয় 
করিয়। তপন্যার্থ এক গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন 
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সেই মহাঁবনের মধ্যে একটী তপোবন তাঁহার নয়নগোচর 
হইল; তপোবনটা অতি রমণায়; তাহা বিবিধ কুম্থমতরু 
ও ফলরৃক্ষে অলঙ্কৃত। বেদজ্ঞ খষিগণ তাহার "স্থানে 
স্থানে উপবেশন করিয়! পরব্রন্মের মহিম। কীর্তন করিতে- 

ছেন। দেবমালি সেই মনোহর তপোবনের মধ্যে এক 
তেজ:পুঞ্জ মুনীন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। সেই তপোধনের 
নাম জানন্তি। তপোনিধি জানন্তি তৎকালে স্বীয় শিষ্য- 

মগ্ডলে পরিরৃত হইয়৷ শাস্ত্রীলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন । সেই 
তাপসেন্দ্র সমাদিগুণে বিভৃষিত ; রাগাদি রিপুগণ তহার 

সম্পূর্ণ বশীভূত | 

অতঃপর মুনিবর জানন্তি অভ্যাগত অতিথির সৎকার 

করিবার নিমিত্ত কন্দমূলফলাদি দাঁন করিলেন। দেবমাঁলি 
সাগ্রহে ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে তৎসমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়। কৃতার্থ 

হইলেন। আতিথ্যসৎকাঁর যথাকালে সম্পন্ন হইল। তখন 
দেবমালি খধিবর জানস্তির সম্মুখে উপবেশন করিয়া 

কৃতাগ্লিপুটে বিনয়নআ্রবচনে বলিলেন, “ভগবন্ ! অদ্য আমি 

কৃতকৃতার্থ হইলাম ; আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমার সমস্ত 
পাঁপ বিনষ্ট হইয়া! গেল; এক্ষণে হে মহাঁভাগ ! জ্ঞান দান 
করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।” তাহার এই ভর্তিপূর্ণ 
বাক্য শ্রবণে জানন্তি আনন্দে হাস্য করিয়া বলিলেন, 

“হে বিপ্রশার্দূল! কি উপায়ে সংসার-যাতনা হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পার যায়, তাহ! আমি সংক্ষেপে তোমার 

নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। ছুরাত্ম। ব্যক্তিগণ সংসার 

হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে ন1।. তু্গি পরম প্রভু 



৩২৬ নারদীয় পুরাণ । 

নাঁরায়ণের ভজনা কর; পরনিন্দা, পরগ্নানি, পৈশুন্য প্রভৃতি 
ছুক্ষন্ম কখন করিও না; পরোপকারে সর্ধবদ1 নিরত থাক, 

মুর্খ ও পাপীর সহিত কদাপি আলাপ করিও না, কাম- 

ক্রোধাদি রিপুগণকে দমন করিয়! সদ! সৎকথাঁর আলাপন 

কর; অসুয়া করিবে না, কদাপি পরের অনিষ্ট বাসন! 
মনোমধ্যে স্থান দিবে না; দর্ববভূতে দয়াপর হইবে, সাধু 
লোকের শুশ্রাধ1া করিবে, সদা সত্য কথা কহিবে, অনাচারী 

ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবে ; তক্তিসহকারে প্রত্যহ অতিথি 
পূজ| করিবে ; ফল, পুষ্প, পত্র, ছুর্ববা ও পল্লবের দ্বার! 
জগন্নাথ নারায়ণকে পুজা করিবে ; দেব, খষি ও পিতৃকুলের 
যথাবিধি তর্পণ করিবে, দেবপুজার নিমিত্ত মন্দির মার্জন 
করিবে, লেপন করিবে, মার্গঁশোভা বৃদ্ধি ও দীপ দান 
করিবে এবং প্রদক্ষিণ, নমস্কার, স্তোত্র ও পুরাণ পাঠ, 

পুরাণ শ্রবণ ও বেদান্ত পাঠ করিবে ; তবে তুমি দিব্যজ্ঞান 
লাভ করিতে সক্ষম হইবে। জ্ঞান হইতেই সমস্ত পাঁপ 
নষ্ট হইয়! যায়। অতএব, হে বিপ্রেন্দ্র! এ সকল পুণ্যানু- 
ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও |” 

তপোনিধি জানন্তির নিকট এ সারগর্ভ শিক্ষালাভ 
করিয়া মহামতি দ্রেবমালি সেইদিন হইতে নিত্য পরমা 
বিদ্যার শুশ্রযাঁয় নিরত হইলেন। ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প 
করিয়া! তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন । একদা 

তাঁহার মনোমধ্যে এক গভীর প্রশ্ন উত্থিত হুইল; তিনি 
ভাবিলেন, “আমি কে? কোথা হইতে আমিয়াছি 
আমার কি কার্য ? আমি কেন জন্মিলাম কেমন রূপই 
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'বা পাইলাম ? আমি কি একাকী, না বহু?” দেবমালি 
কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সন্দেহে আকুল 
হইয়া তিনি সদ্য জানস্তি মুনির নিকট পুনর্ববার" গমন 

করিলেন এবং তাহার চরণতলে প্রণত হইয়া! সবিনয়ে 

বলিলেন,_-“গুরুদেব ! আমার মমোৌমধ্যে এক বিষম সন্দেহ 

উপস্থিত হইয়াছে ; তাহাতে মন নিতান্তই চঞ্চল ; মুহুর্তের 
জন্যও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হে ব্রহ্ষ- 

বিদান্ধর! আমি কে? ক্রিয়ু কি? কেনই বা আমার 
জন্ম হইল ?” 

এই গভীর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়! জানস্তি মুনি উত্তর করি- 

লেন, “হে মহাঁভাগ ! এরূপ সন্দেহে চিত্ত ভ্রান্ত হইবার 

সম্পুর্ণ সম্ভাবন| ; তুমি যথার্থই বলিয়াছ। দেখ, অবিদ্যার 

আবাঁসভূমি চিত্তে জ্ঞানের বিমল ভাব কি প্রকারে স্থান 

পাইতে পাঁরে ? “আমার গৃহ,” “আমার ধন,» “আমার 
্্রীপুত্র” ইত্যাদি যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহাত সম্পূর্ণ 
ভ্রান্তিময় ; তাহাত সম্পূর্ণ অবিদ্যা হইতে জনিত । দেব- 
মালে! অহঙ্কার মনের ধশ্ম, আত্মার নহে । তবে যে 

তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ “আমি কে?” তাহার উত্তর 
আমি কি দিব ? যাহার নাম নাই, জাতি নাই, আমি কি 
প্রকারে তাহার নাম করিব ? যাহা অরূপ, যাহা স্বভাবও 

নিগুণ, সেই অপ্রমেয় পরমাত্বার রূপ কেমন করিয়া বর্ণন 
করিব ? যাহা পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, তাহার নাম আর কি 

বলিব ? যাহার ভাব অপরিচ্ছন্ন, তাহার ক্রিয়! কি বলিব ? 

যাহ সপ্রকাশ, সেই অক্ভরিয়াখ্য নিত্য অনভ্তদেব পরমাত্মার 
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আবার জম্ম কি? জ্ঞানের বেদ্য, অজর, অক্ষয়, পরিপূর্ণ, 
সদানন্দ, সনাতন, পরব্রহ্ম হইতেই এই নিখিল জগৎ 

উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার তত্বজ্ঞানই একমাত্র মোক্ষের 

সাধন। জ্ঞান পরিস্ফ,ট হইলে আর “তুমি আমি, “তোমার 
আমার'--এই সকল ভেদভাধ থাকিবে না ; তখন সমস্তই 

ব্রন্মাময় বলিয়া! দেখিতে পাইবে ।» 

মুনিবর দেবমালি খষিপ্রধান জানন্তির নিকট এ পরম 
শিক্ষা লাভ করিয়া যার পূর নাই আনন্দিত হইলেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই তাহার দিব্যজ্ঞান পরিস্ফ:ট হুইল; 
তিনি আপনাতেই সপ্রকাঁশ পরিপূর্ণ জগন্ময় পরব্রহ্মকে 
দেখিতে পাইলেন এবং “আমিই সেই ব্রহ্ধ” ইহা নিশ্চয় 
স্থির করিয়া! পরম শাস্তি লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি 

সেই দিব্যজ্ঞানের আলোচনা করিবার নিমিত্ত গুরুকে 

প্রণাম করিয়া যোগে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে বহুদিন 
অতীত হইলে মহামতি দেবমালি বারাণসী পুরী প্রাপ্ত 

হইয়া পরম মোক্ষ লাভ করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! 
নিবিষ্টচিত্তে ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ 
অথব! শ্রবণ করে, সে স্বকন্পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
পরম সখ লাঁভ করিতে সক্ষম হয়। 
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ঘক্দরমালি ও স্মালির উপাখ্যান । 

হে মুনিসত্তমগণ ! দেবমাঁলির যে যজ্ভমালি ও স্থমালি 

নামে দ্রইটা পুজ্রের নাম ইতিপুর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে 

তাহাদের ডরিত কীর্তন করিতেছি । পিতার পরলোক 

প্রাপ্তি হইলে জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমাঁলি পিতৃসঞ্চিত সমস্ত ধন দুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজে 'এক ভাগ লইলেন, অপর ভাগ 
কনিষ্ঠকে দ্রিলেন। হে দ্বিজেন্দ্রবর্ণ! স্বমালি অতি মূর্খ 
ও পাপাত্বা । সে সেই প্রাপ্ত ধনরাশি নানা প্রকার কুকর্খে 

বুথ! ব্যয় করিতে লাঁগিল। গীতবাদ্য, মদ্যপান, বেশ্ঠাঁভি- 
গমন, পরদার প্রভৃতি পাপকাধ্যে ক্রমে তাহার সমস্ত ধন 

নষ্ট হুইয়া গেলে হতভাগ্য স্থমালি বিষম বিপদে পতিত 

হুইল; তখন চৌর্্য ব্যতীত তাহার ছুষ্্রবৃতি-সাধনের 
অন্য উপায় রহিল না। সে পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া! 

দিবারাজ্রি ধেশ্টালয়ে কালযাঁপন করিতে লাগিল । কনিষ্ঠের 
এই ছুঃশীল আচরণ দেখিয়। যজ্জমালি যারপর নাই ছু?খিত 
হইলেন এবং তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন,_- 

“অনুজ! এই সকল কষ্টকর পাপরৃতি ছাড়িয়া দাও । 

হাঁয়! পিতাঁর পধিব্রেবংশে তুমিই একমাত্র মহঠপাতকী 
জন্মিয়াছ |”, জ্যেষ্ঠের এই সছুপদেশ পাপকর্ম্মা হৃমালির 
কর্ণেন্থান পাইল না) বরং সে তাহাতে কুপিত হইয়। 

৪২ 
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উঠিল এবং শাণিত খড়গ লইয়া! ব্যজ্বর্মালিকে হুত্য। করিতে 

কৃতনিশ্চয় হইল। হে মুনিগণ | সেই ষষয়ে মহা গগুগোল 
পড়িয়] গেল, নগরমধ্যে হাহাকার রব উশ্ষিত হুইল; 
নাগরিকগণ ভ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়া ছুর্বত্ত হৃমালিকে 

বন্ধন করিল। কিন্ত্ব যজ্ঞমালির উদার হৃদয় তাহাতে 

আহত হইল; তিনি ভ্রাতার দুর্দশা দেখিতে ন। পারিয়া 

পৌরজনের নিকট দয় প্রার্থনা পূর্বক স্থমালিকে বন্ধন 
হইতে মোচন করিয়া দ্রিলেন। দুরাচার স্থমালি যে, 
তাহার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাঁতেও 

তিনি তাহাঁকে ক্ষমা করিলেন এবং ভ্রাতার স্খস্বাচ্ছুন্দ্যের 

জন্য স্বীয় ধন আবার দ্বিধ। ভাগ করিয়। অর্দভাঁগ তাহাকে 

অর্পণ করিলেন। হে খধিকুল ! অতি মুঢাত্মা সম্ণালি সেই 
সমস্ত ধন লইয়৷ আবার পাপকার্্যে রত হইল এবং পুর্ব্ব 
সহচর পাষণ্ড ও চাগডালগণের মহিত নিরন্তর মদির! 

পান করিতে লাঁখিল। ক্রমে দেই হতভাগ্য চগ্ডালত্ব 
প্রাপ্ত হইল এবং মদমত্ত হইয়া গোমাংসাদি অখাদ্য ভক্ষণ 
করিতে আরম্ত করিল। ইহাতে তাহার বন্ধুবান্ধব তাহাকে 
পরিত্যাগ.করিল, রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়। 
দিলেন, মে আর কোথাও আশ্রয় না. পাইয়া চগ্ডালরমণীর 
সহিত বনমধ্যে আঁশুয় গ্রহণ করিল । 

হে বিপ্রকুল! এদিকে যজ্ঞমালি সর্বদা ধর্্ানুষ্ঠান 
সহকারে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত তড়াগ মন্দিরাদি যথাবিধানে রক্ষ। 
করিতে লাগখিলেন। তিনি ধান্মিক মহাতাদিগকে সমস্ত 

ধন দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আহা! সদনুষ্ঠানে 
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ব্যয় করিবার নিমিত্তই সাঁধুগণ ধন উপার্জন করিয়া 
থাকেন ;- কল্পপাদপের ফল অমরগণেরই ভোগ্য । ধর্দাতা 
যজ্ঞমালি স্বীয় মহৎ সঙ্কল্প পালন করিলেন; সয্বস্ত ধন 

ধর্ার্থ দান করিয়া তিনি বিষ্ুগুহে নিত্য ভগবানের পরি- 
চরধ্যায় নিযুক্ত হুইলেন। এইরূপে অনুলেপন, মার্জন, 
স্তবপঠন ও পুজনাঁদি পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতি 
উৎপাদন করিতে করিত তিনি ক্রমে বার্দক্যে উপনীত 

হুইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে মানবলীল! সন্বরণ করিলেন । 
তাহার ভ্রাত। স্থমালিও ঠিক এক সময়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 

হইল । 
হে মুনীন্দ্রবর্গ! যজ্ঞমালি পুণ্যবাঁন্, সাঁধুচরিত ও 

বিষুপ্রিয় ; সেই জন্য তিনি নারাঁয়ণের প্রসাদ লাভ করিতে 
সক্ষম হুইয়াছিলেন। তাহার স্কৃত্যু হুইবামাত্র দেবদেক 
জনার্দন দিব্য বিমান প্রেরণ করিলেন। স্বরগণ তাহার 

পুজা করিতে লাগিল, মুনিগণ স্তবপাঠি করিতে লাগিল, 
গন্ধরর্গণ তাহার. মাহাত্ব্য কীর্তন করিয়! বিস্তর স্ততিবাদ 

প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। তিনি চিত্রাভরণে ভূষিত 

হইয়া কামধেনু ঘ্ারা কৃষ্তমান সেই শ্ুরনরগন্ধররবাদি- 
সেবিত দির্য বিমানে আরোহণ পূর্বক শূন্যপথে গমন 
করিতেছেন, এমন সময়ে করুণ রোঁদনধ্বনি তাঁহার কণ- 
গোচর হুইল । তিনি সেই শব্দনির্দিকউ দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিয়। দেখিলেন যে, ভীমদর্শন নিষ্ঠর যমদূতগণ একটা 
মানুষকে ঘোরতর পীড়ন করিতে করিতে তাঁড়ীইয়া লইয়া 
যাইতেছে । সেই হতভাগ্য বিবস্ত্র, প্রেতরূপধারী ; তাহার 
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সর্বাঙ্গ পাশবেছটিত। সে দারুণ ক্ষুতপিপাপায় কাত 
হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু 
পারিতেছে না। যমভটগণ তাহাকে পশুর ন্যায় আঘাত 

করিতেছে ; মন্রভেদী আঘাতে হতভাগ্য প্রেত নিরতিশয় 

নিপীড়িত হইয়া উৎকট স্বরে রোদন ও অনুশোচন করিতে 

করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছিল। তাঁহার দেই 
শোচনীয় চুরবস্থা দর্শনে সদাশয় যজ্ঞমালির কোমল হৃদয় 

করুণরসে অভিষিক্ত হইল; তিনি সমাগত বিষুণ্দুতদিগকে 

কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাস করিলেন, “এ যে যমদূতগণ 
একটা লোককে দারুণ যন্ত্রণ। দরিয়া লইয্বা! যাইতেছে, 

ও কে ৮” 

দেবদূতগণ উত্তর করিল, “৪ তোমার ভ্রাতা সেই 
পাপাত্বা স্বমালি 1 ভ্রাতার ছুর্দশ! দেখিয়া যজ্ঞমালি 
অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং কাতরম্বরে সেই বিষুচর- 
দ্িগকে পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“ছে দেবদূতগণ ! 

সোপার্জিত পাঁপপুঞ্জ হইতে স্তমালি কি মুক্তি পাইবে 
ন! ?__যদি পায়, তাহা হইলে কি উপায়ে পাইবে, তাহ 
আপনার আমাকে বলুন । আপনার! আমার বন্ধু, অতএব 

অনুশ্রহ করিয়া সেই উপায়টী বলিয়! দিন ৮ 
যজ্ঞমালির বাক্য শ্রবণে প্রধান দেবদূত আনন্দিত 

হইয়। হান্তোৎফুল্পয়ুখে বলিলেন, “হে যজ্ঞমাক্পে! হে 

মহাভাগ ! হে নারায়ণভক্ত ! তোমার নিকট দেই উপায় 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্রবজন্মে তুমি বিস্তর 

পুণ্য করিয়াছ; এক্ষণে তাহার বিবরণ অতি সংক্ষেপে 
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বলিতেছি, সমাহিতমনে শ্রবণ কর। পুরাকালে তুমি 

বিশ্বস্তর নাম ধারণ করিয়। বৈশ্বাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, 
সে জীবনে তুমি অনেক পাঁপ করিয়াছিলে ; সেই জন্য 

তোমাকে কেহ ভালবাসিত না। তোমার বন্ধুগণ তোমাকে 

পরিত্যাগ করিল। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়া! বিষম মনোছুঃখে তুমি বাটা হইতে বহির্গত 
হইলে এবং অপর কোন স্থানেও আশ্রয় না পাইয়া! একটা 
বিষুমন্দিরে প্রবেশ করিলে । তৃূমি তখন ক্ষুধানলে দারুণ 

সম্তপ্ত। সেই সময়ে ঘোঁর বৃষ্টি হওয়াতে বিঞুমন্দির 
কর্দমে পরিপূরিত হইল; তুমি স্বহস্তে সেই সমস্ত কর্দম 

অপসারিত করিয়া গৃহ পরিক্ষার করিয়া দিলে; ইহাতে 
উপলেপনের ফল হইল । সে দিবস আহারাঁদির সংযোজন! 

ন। হওয়াতে উপবাস করিয়া .রহিলে। সেই রাত্রিকালে 
সর্পদংশনে তোমার স্ৃত্যু হয়। সেই পুণ্যপ্রভাবে তুমি 
বিপ্রকুলে জন্মলাভ করিলে এবং ভুল্লভ হরিভক্তি প্রাপ্ত 
হইতে সক্ষম হইলে। এক্ষণে বিষুলোকে গমন পুর্ববক 
শততকোটিকল্প ভগবানের সন্সিধানে অতিবাহিত করিয়' 

পরম মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইবে । এক্ষণে ভূমি যে 
স্বীয় পাপাধম অনুজকে উদ্ধার করিতে কৃতস্কল্প হইয়াছ, 

তাঁহার উপাঁয় বলিতেছি । হে মহামতে ! গোচন্মপরিমাণ 
ভূমির উপলেপনে যে ফল লাভ হয়, তাহা তুমি স্থমালিকে 

প্রধান.কর, তাহ! হইলেই সে উদ্ধারলাভ করিতে পারিবে।* 
বিঞ্ুদূতের এ কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি যজ্ঞমালি 

তাহাল্স, কথা প্রমাণ স্বীয় পুণ্যফলের এক অংশ পাপী 
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ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন। অমনি হ্মালির সমস্ত পাপ 

বিনষ্ট হুইল; যমদূতগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়- 

বিহ্বল হৃদয়ে চারিদিকে পলায়ন করিল; তখনই বর্গ 
হইতে দেবযান আসিল; স্তমালি তাহাতে আরোহণ 
করিয়া বিষুলোকে উপস্থিত হইল এবং দেবতার ন্যায় 

তথা নান। প্রকার স্ুখ ভোগ করিতে লাগিল। অনস্তর 

সেই' ভ্রাতৃযুগল স্বর্গধাযে উপস্থিত হইবামাত্র দেবগণ 
তাহাদিগকে নমস্কার করিলেন ; তাহারা! উভয়ে পরস্পরকে 

আলিঙ্গন করিয়! মহতী প্রীতি লাভ করিলেন । উভয়েই 
হরির স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন মহামতি যজ্ৰমালি সেই 
স্থলেই পরম যোক্ষ লাভ করিলেন। তাহার ভ্রাত! স্থমালি 
অধুত যুগ বিঞুলোকে স্থখভোগ করিয়। তদন্তে পৃথিবীতে 
পুনরাগমন করিলেন এবং পরম পবিত্র বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া নিত্য ধর্দমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 

অতি গুণবান ও বেদপারগ হইয়া উঠিলেন; সর্বপ্রকার 

সম্পদে সজ্জিত হইলেন। তিনি নিত্য নারায়ণের পুজ| 
করিতে লাগিলেন, মোক্ষলাভের কামনায় নান। যজ্ঞের 

অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত ব্রত, দান ও ধর্্মাদি 
সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নিত্য হরিনাম 
জপ করিতেন, সর্বদা হরিপুজায় নিরত হইতেন এবং 
দিবারাত্র হরির মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন। এইরূপে 

কিছুদিন অতীত হইলে স্থমালি একদ। হরিনাম জপ করিতে 

করিতে. পবিত্রসলিলা জাহুবীতটে উপস্থিত হইলেন । 
অনন্তর গঙ্গাজলে সান পূর্বক জগম্নাথ বিশ্বেশ্বরকে 
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দর্শন করিয়া তিনি যোৌগিগণেরও নুছুল্লভ পরম স্থান প্রাপ্ত 

হইলেন। 
হে মুনীশ্বরগণ ! উপলেপন হইতে যে মহা ফল লাভ 

করিতে পার! যাঁয়, তাহার বিবরণ আপনাদিগের নিকট 

কথিত হুইল; অতএব আপনারা সর্বধত্বের সহিত 

জনার্দনকে পূজা করুন। হুরিপুজাপরায়ণ ব্যক্তি ইহ 
জগতে যথার্থই সাধু১ও সচ্চরিত্র। তীহাঁদিগকেও পুজা 
করিলে পরম ফল লাভ করিতে পাঁর। যায় ;--এমন কি 

হুরিপুজাঁরত মহাঁত্বাদিগের সঙ্গীর সহিত অবস্থিতি করিলেও 
মহাপাঁপরাশি মুক্ত হইয়! যায়। তবে ষাঁহারা নারায়ণের 
পৃজ। করেন, ভাবিয়া দেখ, তাহারা কত পুণ্যবাঁন্, তাহা- 

দিগের চরিত্র কত উচ্চ, কত মহান্! 

ত্রয়স্তিংশ অধ্যায়। 

কনিক নামক ব্যাধের উপাখান । 

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! কমলাপতি নাঁরায়ণের মাহাত্ম্য 

আবার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হরিকথাযৃত পান 

করিতে কাহার ন৷ প্রীতি জম্মে ? যাহার নিরস্তর বিষয়বিষ 

পাঁন করিয়া! কাল হরণ করে, যাহারা মায়ামুদ্ধ, একমাত্র 
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হরিনাম ভিন্ন আর কিছুতেই তাহার! নিষ্কৃতি লাভ করিতে 

পারে না। বিঞুই জীবের কর্মপাশের একমাত্র ছেদক । 
যাস্ারা স্বেচ্ছাক্রমে তাহাকে পূজা না করে, তাহার! 

শবোপম ; তাহাদিগের জীবন বিড়ম্বনাময় ; তাহাদিগের 

সহিত কদাপি আলাপ করিতে নাই। যাহার! হরিপুজা হীন, 

বেদবিদ্বেধী ও দ্বিজ-গো-বিদ্বেষী ; তাহারা শাস্ত্রে রাক্ষদ 

বলিয়া পরিকীর্তিত হুইয়াছে। বিপ্রদ্বেধী ব্যক্তি যদি 

নারায়ণের পূজায় রত হয়, তাহা হইলে সে পুজা বিফল 
হইয়া যায়। অপরের সখের বাঁধা দিবার অভিপ্রায় 
যাহার! নারায়ণকে পুজা! করে, তাহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ 

হওয়া দুরে থাঁকুক, সেই পুজাই অবশেষে তাহাদিগকে 
বিনাশ করিয়! থাকে । যে ব্যক্তি নিত্য হরিপুজা! করে, 
সে যদি আবার পাপে লিপ্ত হয়, তাহা হুইলে মে সেই 

বিষ্ুপূজা হইতে কোন স্তফল প্রাপ্ত হইতে পারে ন। 
সর্ববশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিষুদ্বেষী বলিয়া বর্ণন 
করেন । 

হে মুনিগণ ! ধাঁহাঁর বিষুভক্ত, শান্তহৃদয় ও লোকানু- 

গ্রাহক ; সর্ধভূতে ধাহাদের সমান দয়া, তাহারা বিষুণর 
স্বরূপ বলিয়' পরিকীত্তিত হইয়া থাকেন । কোটি জন্মার্জিত 
পুণ্যে বিষ্ুভক্তি জন্মিয়া থাকে; বিষুভক্তি সামান্য 

নহে। হরিপ্রিয় ব্যক্তিগণ কখনও পাঁপে লিপ্ত হয়েন না । 

হরিপূজারত ব্যক্তিদিগের কোঁটিজন্মের পাঁপরাশিও নষ্ট 

হইয়া, যায়; তবে তাহাদিগের পাঁপবুদ্ধি হইবার সম্ভারনা 
কোথায় ? যাহার! বিঝুভক্তিহীন, তাহারা চাঁগাঁল নাঁমে 
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অভিহিত | কিন্তু তাহা! বলিয়া, যাহারা বিষয়স্রখে মন্ত 

হইয়া পরম তত্ব ভুলিয়া যায়; তাহাদিগের কি উদ্ধার 
নাই ? তাহার! কি সংসাঁরবন্ধন হইতে মুক্তিলীভ করিতে 

পারিবে না 1--পারিবে ; হরিসেবাই তাহাদের একমাত্র 

সহায়, তাহাদের ভূক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী। মোক্ষার্থ জ্ঞান 

আথব। অজ্ঞান বশত?, ভয় 'অথন| লোভবশতঃ যে ব্যক্তি 

বিষ্ণুর উপাসনায় প্ররত্ত হয়, সে স্বখলাভ করিতে পারে। 
ঘে ব্যক্তি কণামাত্র হরিপাদোদক ভক্তিসহকাঁরে ধাঁরণ 

করেন, তিনি সর্বতীর্ঘন্নানের ফল লাভ করিয়া খাঁকেন ; 

তিনি বিঞুর প্রিয়তর। হরিপাদোদক অকালম্বভ্যুর শমন ; 

ইহাতে সমস্ত রোগ, সকল দ্রঃখ, সর্বঘযন্ত্রণা প্রশমিত হইয়া 

যায়। যাহার! পরম ধাম, পরম ্যোতিস্বরপ নারায়ণে 

শরণাগত হয, তাহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিতে পারে । 

হে ম্নীন্দ্রবর্গ ! এস্থলে একটী উদাহরণ বলিতেছি,_- 

আপনার অবহিতমনে শ্রবণ করুন। কৃতযুগে কনিক 

নামে একজন লুব্ধক ছিল। দে পরদার, পরদ্রব্য অপহরণ 

করিতে ভালবাঁমিত, সর্বদা পরের নিন্দ। করিত, নান! 

জন্তদিগকে পীড়ন করিত। সেই ব্যাধ এতদূর পাপাচারী 
যে, শত সহত্র গোত্রাক্ষণ বধ করিতেও কুষ্সিত হয় নাই। 
সে সর্বদা পরম্ম ও দেবম্ব হরণ করিত। সেই নরাধম 

কনিক কর্তৃক কতশত ঘোরতর পাঁপ যে অনুষ্ঠিত হুইয়াঁ- 
ছিল, তাহার আর ইয়তা নাই; তাহার সংখ্যা করিতে 
কেহই সক্ষম নহে। একদা সে কোন লোৌকের নিকট 
শুনিল যে, পসৌবীররাজের নগর পরম রমণীয় ; তাঁহাঁতে 

৪৩ 
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বিস্তর ধনীলোক বাস করে; নানালঙ্কত যোধিদগণে তাহা 

শোভিত ; নির্মলজলপুর্ণ সরোবর এবং অলঙ্কৃত ও সম্বদ্ধ 

বিপণিসমূহ তাহার স্থানে স্থানে বিরাজিত,_-বলিতে কি 

তাহা! সৌন্দর্য্য ও এশ্বর্য্ে অমরাঁবতীর তুল্য। সৌবীর 
নগরের এ অস্ুল এরশ্বর্ধ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া লুব্ধক 
কনিক তথায় গমন করিল। সেই নগরের প্রান্তভাগস্থ 
একটী স্ন্দর উপবনের মধ্যে সে একটী রমণীয় দেবমন্দির 
দেখিতে পাইল। সেই মন্দির হেমকলসে আচ্ছাদিত । 
তদর্শনে ব্যাধের লোভ উদ্ড্রিক্ত হইল; সে আনন্দিত 

হইয়! মনে মনে ভাঁবিল, «এখানে নিশ্চয়ই বিস্তর স্বর্ণ 
হরণ করিব |” মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কনিক 

সেই বিষ্টুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল এবং কয়েকপদ অগ্রসর 
হইয়াই তথায় এক শান্ত ও তত্বজ্ঞ তপোঁনিধিকে দেখিতে 

পাইল । তাহার নাম উতঙ্ক। তিনি একাঁকী সেই দেবালয়ে 
আবস্থিতি করিয়া বিষ্টুর পরিচর্যায় নিযুক্ত ; তিনি নিষ্পৃহ 

ও ধ্যানলোলুপ | তীহাকে দেখিয়া ছুরাচার ব্যাঁধ মনে 

মনে করিল, “এ ভগুব্রাহ্ষণ আবার বাপা দিতে আসিল 

কেন ?__যাঁহা হউক, ইহাকে বধ না করিলে মনের অভি- 
লীষ পুর্ণ হইবে না।” এইরূপ স্থির করিয়া! পেই দুর 
কনিক অমাবস্তার প্রতীক্ষায় রহিল। ক্রমে গাঁ তাঁমসী 

অমাঁনিশী উপস্থিত হইলে নরাধম ব্যাধ উত্কট মদির' 
পাঁন করিয়া অসিকুঠারাদি গ্রহণ পূর্বক সেই মুনিবর 
উতস্ককে আক্রমণ করিল। সেতার পা ধরিয়া ভূমিতলে 

ফেলিয়া! ভাহার বক্ষস্থলে কঠোর মুফ্ট্যাঘাতি করিতে 



্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৩৯ 

কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু মহামতি উতঙ্ক তাহার মনোভাব 
বুঝিতে পারিয়! নয়ন উন্্ীলন পূর্বক বলিলেন,_-“€হ 
সাধো ! আমি নিষ্পাপ, তুমি আমাকে বৃথা বধ করিতে 

উদ্যত হইতেছ ! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, 

তাহ! আমাকে বল? হে মৌম্য! ফাহার! সজ্জন, তাহার 

মহাপাতকী ব্যক্তিকেও কখনও হিংসা করেন না, তাহার! 

কাহারও সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়েন না । যিনি কোন 

শত্রুর নিকট বার বার বাধা পাঁইয়াও তাহাঁকে ক্ষম। 
করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু; তিনিই নরোতিম ; বিধুঃ 

তাহার প্রতি সন্তষ্ট হয়েন। পরের হিতাকাজ্কী সজ্জনগণ 

বিনক্ট হইবাঁর সময়েও কখনও কাহার প্রতি শক্রতা করেন 

না; দেখ, চন্দন-তরু যে কুঠারমুখে ছিন্ন হয়, তাহাকেই 

নিজ স্বভাঁবস্থলভ স্থগন্ধে বাসিত করিয়! থাকে । অহো! 

বিধাত। বহুবিধানে ছুর্জনকে বাধা দিয়া থাকেন; কিন্তু 

ধাহার। সর্বপঙ্গহীন, তাহাদিগকে কোন ছুরাত্মাও বাঁধা 

দিতে পারে না। হায়! মানব কি মোহান্ধ ) দেখ যাহারা 

স্বপ্নেও কখন তাহাদের শক্ত! করে না, নরাধমগণ বিন। 

কারণে তাহাদ্দিগকেই হিংসা করে! স্বচ্ছন্দবনজাঁত শাঁকা- 

দিতে উদর পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছুরাচারগণ কেন 
মত্ম্যয্গাদি নিরীহ জীবদিগকে সংহার করে? হায়, 

মায়া, সমস্তই মায় ;--পমগ্র জগৎ 'মায়াতে অন্ধ । মুঢ় 

মানবগণ একবার ভাবিয়। দেখে না যে, যে স্ট্রীপুত্রগণের 
জন্য তাহারা চৌর্য্য ও মরহত্যা প্রভৃতি, ঘোরতর পাপে 
লিপ্ত হয়, তাঁহারা কেহই তাহার সঙ্গে যায় না, অস্ত 



৩৪, নারদীয় পুরাণ । 

তাহাকে একাঁকীই ইহসংসার হইতে বিদাঁয় লইতে হয়। 
“আমার পিতা,” “আমার মাতা,” “আমার পুভ্র,” “আমার 

এই“সমস্ত বিষয়বিভব,”__ইহা! কেবল মায়ামুগ্ধ জীবগণের 

ভ্রান্তি । মানব যতদিন ধন উপার্জন করিতে পারে, 

ভতদিনই লোকে তাহার বন্ধু হইতে আইসে, কিন্ত ধন 
নষ্ট হইলে আঁর কেহ দেখা দেয়না । ইহলোকে যে 
সমস্ত ধনসম্পর্তি উপার্জিত হয়, এইখানেই পড়িয়। 
থাকে, সঙ্গে কিছুই যাইবে না; কেবল ধর্ম ও অধরাই 
পরলোকের সহায় । পাঁপাচারী লোকের বাসনা ভ্রমে 

বৃদ্দিই পাইয়া থাকে ; কিন্তু ধাঁহার! পুণ্যকন্া, তাঁহার! 
ক্রমেই নিক্ষাম হইতে শিক্ষা করেন। মুঢ় মানবগণ বৃথা 
অপরের উন্নতিক্রোতে বাঁধ। দিয়া থাকে; কিন্তু তাহার 

ভাবিয়া দেখে না যে, যাহা! ভবিতব্য, তাঁছ! অবশ্যই হইবে । 
ভবিতব্যতাঁকে মানব বাঁধা দিতে পারে না। এই স্থাবর- 
জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন ; জীবের জন্বামৃত্যু 

একমাত্র দৈবই জানে, অপরের জানিবার ক্ষমতা নাই। 

কি সাগরমধ্য, কি নিবিড় অরণ্যগর্ভ, কি মরুভূমি, কিনা 
অত্যুচ্চ পর্বধত, জীব যেখানে থাকুক মন! কেন, যে স্থলে 

আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, নিয়তির হস্ত হইতে নিক্ুতি 

পাইতে পারে না। লোকে ইহ! ন| জানিয়াই বৃথ। শোকে 

মগ্ন হইয়া থাকে । অহো ! মমতাকুল মায়াবিহ্বল মানব- 

গণই কম্টভোগ করে; সেই জন্য তাহার! বনুকক্টে ধন 

অর্জন করিয় অপরের তুষ্টিবিধান রিয়া থাকে । দুষ্ষর্ম্ের 
 অগুষ্ঠানে তাহারা যে সমস্ত ধন অর্জন করে, তাহাই 
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তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ভোগ করিয়।, থাকে, কিন্তু তাহাদের 

পাঁপের ভাগ কেহই লয় না।” 
তপোনিধি উতক্কমুনির মুখে এই নকল সারগর্ভ, কথ! 

শ্রবণ করিয়া কনিক ভয়বিহ্বলভাবে তাহাকে পরিত্যাগ 

করিল এবং কৃতাপ্লিপুটে বার বার বলিতে লাগিল, পক্ষমা . 

করুন, ক্ষমা করুন।” অতঃপর সেই পবিভ্র মুনীন্দ্রের সংসর্গে 
সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া সে অনুতপ্তস্বরে বলিতে 

লাগিল, “ভগবন্! আমি অনেক পাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু 

আপনার দর্শনে তৎ্সমন্তই ন্ট হইয়া গেল। হায়! 

আমি নিতান্ত পাপী ; প্রভো! ! আমার পাপের কি নিষ্ধীতি 

নাই, বলুন কাহার শরণ লইব? পুর্বজন্মে কত পাপ 
করিয়াছিলাম, সেই জন্য ব্যাধকুলে জন্মিয়াছি ; তাহার 

উপর আবার কত পাপ করিলাম । হায়, আমার কি গতি 

হইবে ? আমার আয়ু ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে; পাপের 
ভর! পূর্ণ হইয়াছে । জানি না আবার কোন্ কুলে জন্মিব ! 
জানি না আমার গতি কি হইবে! হায়! আমি কেন 
জন্মিলাম ? কেন বিধাতা আমাকে স্থষ্টি করিলে? কেন 
ভারতভূমে পাঠাইলে ?” অনুতাপের নিদারুণ নরকাঁনলে 

লুব্ধকের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বিষম আত্মদ্রোহিতা 
ও অন্তস্তাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়া! সেইক্ষণেই সে পঞ্চন্ব 
প্রাপ্ত হইল। 

কনিককে পতিত এ মৃত হইতে দেখিয়া উতস্ক 
দয়ার্জহুদয়ে বিঞুপাদোদক গ্রহণ পূর্বক তাহার মস্তকে 

অভিসেচন করিলেন । সেই হরিচরণবারি স্পর্শমাত্র ব্যাঁধের 



৩৪২ নারদীয় পুরাণ । 

সমস্ত পাঁপ ক্ষয়িত হুইল, মে তখনই দিব্য বিমানে 
আরোহণ করিয়া মুনিবরকে বলিল, “হে মুনিশার্দংল 

উতন্ক ! আপনি আমার গুরু; আজি আপনারই প্রসাদে 

আমি মহাপাতক-বন্ধন হইতে নিক্ষুতি পাইলাম-। দয়াময়! 
আপনি হরিপাদোদক আমার মাথায় সেচন করিলেন 

বলিয়াই আজি আমি অসীম পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়! 

বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিলাম । আপনার অনুগ্রহেই 
আমি কৃতকৃত্য হইলাম ; অতএব আপনি আমার গুরু ; 
আপনার চরণে আমি প্রণত হইলাম ; দয়া করিয়। আমার 

সমস্ত অপরাধ শার্জনা করুন।” এই কথ] বলিয়া! কনিক 
তপোনিধি উতস্কের উপর পুষ্পবুষ্টি করিল এবং তিনবার 
প্রদক্ষিণ ও প্রণামপুরঃসর দৈব বিমানে আরূঢ় হইয়া 
অপ্নরোগণপুর্ণ পরম পদ প্রাপ্ত হইল। 

এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয় 
তপোনিধি উতঙ্ক শিরে অঞ্জলি ধারণ পূর্বক পরম ভক্ভি- 

সহকারে কমলাপতির স্তব করিতে আরম্তু করিলেন। 

তাহার নেই স্তবে সন্তব্ট হইয়া নারায়ণ ঘে উৎকৃষ্ট বর 

অর্পণ করিলেন, তাহার প্রভাবে মুনীন্র তৎক্ষণাৎ পরমপদ 

প্রাপ্ত হইলেন । 



তুস্তিৎশ অধ্যায়। 
শা 

উতক্কমুনির হরিস্তব। 

সর্ববশা স্ত্রজ্ঞ সতের নিকট এ বিবরণ শ্রাবণ করিয়। মুনিগণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহাভাঁগ! সে স্তোত্র কি? 

দেবদেব জন্বার্দন কেনই বা পুণ্যাত্আা উতঙ্কের প্রতি সন্তুষ্ট 

হইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়! তাহাকে কি বর দান করিলেন?” 
প্রত্যুত্তরে সৃত বলিলেন, “হে মুনিগণ ! মুনিবর উতঙ্ক 

যে স্তব পাঠ করিয়া ভগবানকে সন্তষ্ট করিয়াছিলেন, আমি 

তাহা! আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিতেছি । সেই 
হরিধ্যানপর তপোনিধি পাগাচারী কনিককে মুক্তিলাভ 

করিতে দেখিয়া করুণাঁময়ের অনন্ত মহিমা চিন্তা করিতে 

করিতে ভক্তিভাবে গদ্গদ হইয়া উঠিলেন এবং রোমাঞ্চিত- 

দেহে বলিতে লাগিলেন, “জগন্ধিবাঁদ, জগদন্তহেতু আদিদেব 

পরমেশ্বরকে নমস্কার । ধাঁহার. নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা 

উদ্ভূত হইয়া অখিলজগৎকে স্থষ্টি করিতেছেন, ধাহার 
ক্রোধ হইতে রুদ্র সম্ভৃত হইয়া সংসার সংহা'র করিতেছেন, 
দেই আদিদেব জগন্নাথকে প্রণাম করি । শঙা, চক্র, 
অসি ও শাঙ্গাদি ধাহার হস্তের আয়ুধ, যিনি নিখিল 

জগতের একমাত্র হেতু, যিনি বেদান্তবেদ্য, পুরাঁণপুরুষ, 

সেই পদ্মাপতি, পদ্মপলাশলোচন বিচিত্রবী্্য বিষুর 
চরণতলে প্রণত হইলাম । যিনি সর্বব্যাপী, জ্ঞানীদিগের 
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ঘিনি জ্ঞানাত্রক, সেই পরমাত্মা দয়ার্ণৰ হরির চরণে শরণ 
লইলাম; প্রভূ আমার মনোভিলাঁষ পূরণ করুন। যিনি 
স্থলমুন্ননাদিভেদে জগতের সর্বত্র বিরাজ করেন, সেই 
পরমাত্স। পরমেশ্বরকে নমক্ক।র। পরমতত্জ্ঞত পণ্ডিতগণই 

ধাহার সুন্ষষতম রূপ নয়নগোঁচর করিয়া! থাকেন, সেই 
মাঁয়াহীন, গুণজাতিবর্জ্জিত, নিরঞ্জন, নিম্মীল ও অগ্রমেয়, 

সেই সর্বগত বিষ্কে নমস্কার। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, 

উপাধিভেদে যিনি সর্বত্র ভিন্নভাবে বণিত হয়েন, ধাহার 

মায়াতে মোহিত হইয়া মানবগণ পরমতত্ব ভুলিয়া যায়, 

নিষ্মম জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ধাঁহাকে সর্বাত্মক বিষ্ুণরূপে দেখিতে 

পান, সেই নিগুণ, পরমানন্দ, অমেয়, অজর অনন্তদেবকে 

নমক্কীর । খযাঁহা হইতে এই বিশ্বচরাচর স্যষ্ট হইয়াছে, 
ষাহাঁতে ইহ! প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি জীবের চৈতন্ত- 

স্বরূপ, সেই জগতের আধার, চিন্মীত্র বাস্থদেব জনার্দনকে 

নমস্কার । ঘোগিগণের. হৃদয়নিলয়ে নিরন্তর বিরাঁজ করিয়।! 

ধিনি তাহাদের দ্বারা সেবিত হুইতেছেন, যিনি যোগের 

আদিভূত, যিনি স্বয়ং নাদাতক ও নাদবীজ, সেই 
প্রণবাত্মক প্রণবস্থিত সচ্চিদানন্দ পরাজআাকে নমস্কার | 

যিনি অক্ষয় ও আনন্ত, যিনি জগতের সাক্ষী, যিনি বাক্য 

ও মনের অগোচর, সেই নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বরূপকে 

নমস্কার । যিনি ইন্ড্রিয়, যিনি মন, যিনি বুদ্ধি, যিনি তেজ 

বল ও ধুতি, সেই অনাদিনিধন, শান্ত সর্ববধাতাঁকে নমস্কার। 

ঘিনি বর, বরেণ্য, করদাতা ও পুরাণপুরুষ, সেই সর্ববগত 
সনাতন বিষু্র চরণতলে প্রণত হইলাম । ধাঁহাঁর চরপবারি 
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ভবরোগের প্রধান গুষধ, ফাঁহার পদরজ সিদ্ধির একমাজে 

সাধন, ধাঁহার পবিত্র নাম ভবসিন্ধুর একমাত্র তরণী, সেই 
অপ্রমের নারায়ণকে নমস্কার । যিনি রূপহীন হ্ইয়াঁও 
সরূপ, যিনি সদসন্রপ, যিনি শ্রেষ্ঠ, ঘিনি শ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ, 
সেই নিরগ্ন, নিরাকার, অব্যয় পরমাজ্মাকে নমক্কার | 
যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে মানবের হৃদয়ে প্রকাশ 

পাইয়া থাকেন, পরম! বিদ্যার সাহায্যে পরমযোগী ফাঁহাকে 
এক, অদ্বিতীয়, নিত্য নিরঞ্জনরূপে দেখিতে পাঁন, এবং 

অবিদ্যার সাহায্যে মায়ামু্ধ মানব খাঁহাকে ভিন্ন 

ভিন্ন মুর্তিতে কল্পনা করে, সেই মহতের মহত্তর, অণুর 
অনীয়ান, সর্ববোপাধিবর্জিজিত নিত্য পরমানন্দমময় পরক্রঙ্মকে 

নমস্কার | 
হে বিষণ! হে কৃষ্ণ! হে জগদ্ধাম ! আমি আপনার 

চরণতলে শরণ লইলাম, আমাকে উদ্ধার করুন। ক্রিয়া- 

নিষ্ঠ যোগ্িগণ ধাহাঁকে দেখিতে পান, সেই পুজ্যের 
পুজ্যতর শান্ত পরম পুরুষকে নমক্কার। যিনি এই বিশ্ব- 
ব্রল্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, অস্তঃ- 

করণের সংযোগে যিনি জীবনামে কথিত হইয়৷ থাকেন, 
নির্দম পরমতত্তজ্ঞ বিদ্বানগণ ধাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়। 

কীর্ভন করেন, সেই পরাঁৎপরতর বিষ্কে নমস্কার । যিনি 
কালাতআ্মক ও কাঁলভাঁগহেতৃ ; যিনি গুণত্রয়ের অতীত, 
গুণেশ, অজ, গুণপ্রিয় ও কামদ, তীঁহার চরণে কোটি 
কোটি নমস্কার । ব্রহ্ষাবিষ্ণ প্রভৃতি দেবগণ ধখাঁহার রূপ, 
বল, প্রভাব ও কর্মাদি আঁজিও জানিতে পারে নাই; 

8৪ 
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আমার কি এমন ক্ষমতা আছে যে, সেই আত্মরূপ 
জগন্নাথকে সন্তষ্ট করি? হে নারায়ণ! হে করুণাময় 
জগণপতে ! আমি অকুল সংসাঁরসাঁগরে পতিত হইয়া 
অতিশয় আকুল হুইয়াছি, সংসারের শত সহত্র পাঁপ 
আসিয়া! আমাকে বাঁধ দিতেছে, আমি নিতান্ত অজ্ঞানের 

স্যায় বিভ্রান্তভাবে এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিয়! বেড়াই- 
€তেছি, আপনি আঁমাঁকে ত্রাণ করুন, আপনার চরণে 

শরণ লইলাম। হে বিষ্চো! আমি অতিশয় আকিঞ্চন, 
অতি হতভাগ্য, অকীর্ভিমান্, কৃতত্ব ও পাপী; পতিতপাবন, 

করুণানিধে ! আমাকে ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন । আমার 

আর বাঁচিবার ইচ্ছ। নাই ।” 
বিপ্রেন্্র উতক্কের এই ভক্তিপুর্ণ স্তব শ্রবণ করিয়া 

দয়ার্ণব কমলাপতি বরদমূর্তিতে তীহার প্রত্যক্ষে আবিভূতি 
হইলেন। ভগবানের বর্ণ অতদী পুষ্পের ন্যায় ভাঁম্বর, 
নয়নযুগল ফুল্লকমলবঞ্চ আয়ত, মস্তকে কিরীট, শ্রবণে 
কুগুল, নাসাশ্সে রমণীয় মুক্তাফল, কদেশে স্থবর্ণহার ও 
বনমালা, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ অঙ্কিত, বাহুতে কেয়ুর, গলে 

হেময়াজ্ঞোঁপৰীত ; পরিধানে পীতান্বর, চরণে কিন্কিণী ও 

নুপুর, কোঁষল তুলসীদলে তাঁহার চরণকমল অর্চিত। 
ভক্তবসল জগন্নাথ গরুড়ধ্বজের এ মনোহর বেশ দেখিয়া! 

ভক্তিবিহ্বলভাবে উতস্ক ভগবানের চরণতলে পতিত 
হইলেন এবং আনন্দাশ্রুজলে তাহার চরণকমল ধৌত 

রিয়া ভক্তিগদগদস্বরে বলিলেন, প্মুরারে ! আমাকে 

'রক্ষ। করন- রক্ষা করন |” | 
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করুণাময় কৃষ্ণ তাহাকে সাদরে ভূমিতল হইতে উত্থাপন 
করিলেন এবং সাহলাদে আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন, “বৎন ! 
তোঁমাঁর অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার-প্রতি 

সন্ত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার আর কিছুই অগ্রাপ্য 
নাই_কোন কার্য্যই অসাধ্য নাই।৮ 

দেবদেব জনার্দনের এ দয়াপূর্ণ বাক্য শ্রবণে উত্তস্থ 
মুনি ভগবানের চরণতলে পুনর্বার পতিত হইয়া! বলিলেন, 
“হে দেব! হে জগন্নাথ! আপনি আর আঁমাঁয় কি ভূলাঁই- 
বেন? অন্য বর আর আমি কি চাহিব? ভক্তবৎসল ! 
জন্মজন্মাস্তরে তোমার প্রতি আমার তক্তি যেন অচল! 

থাকে, এই বর প্রার্থনা করি। হে কেশব! কি কীট, 
কি পক্ষী, কি মগ, কি সরীস্থপ, কি যক্ষরক্ষ, পিশাচ, কি 
মানব--আমি যে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করি না কেন, 
তাঁমাঁর প্রতি আমার ভক্তি যেন চিরকালের জন্য দৃঢ়া 

ও অব্যভিচারিণী থাঁকে,__এই আষ]ুর একমাত্র প্রার্থন। |” 

“তাহাই হউক” বলিয়। নারায়ণ স্বীয় হস্তস্থ শঙ্প্রান্তে 

তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহাকে যোগিগণের ছুল্ুভ 

দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন এবং মুনিবরকে পুনণর্ববার স্তব 

করিতে দেখিয়! তাহার মস্তকে হস্তস্থাপন পূর্বক ন্মিতমুখে 

আবার বলিলেন,_“হে বিপ্রসত্তম ! ক্রিয়াযোগে আমার 

আরাধন1 করিয়া! নরনারায়ণের স্থানে গমন করিলে মোক্ষ 

লাভ করিবে । তোমার এই স্তোত্র যে নর সতত পাঠ 
করে, তাহার সকল বাসন! চরিতার্থ হয়, সে মোক্ষলাভ 

করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ।” নারায়ণ সেই স্থানেই 
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অন্তর্থিত হইলেন এবং মহাঁমুনি উতস্কও পবিত্র নরনারা- 
যুণের স্থানে গমন করিয়। পরম মোঁক্ষ লাভ করিলেন । 

হে বিপ্রেব্দ্রবর্গ! অতএব দেবদেব জনার্দনের প্রতি 
যাহাতে ভক্তি অচল! থাকে, তদ্বিষয়ে যত্ববান্ হওয়া 

সকলের উচিত, অতএব আপনারা মহাদেব গরুড়ধ্বজকে 

পরম ভক্তিসহকারে পুজ! করুন। তাহাকে ভক্তিসহকারে 

পুজী করিলে, তীহাঁর চরণতলে প্রণত হইলে, অথব! 
তাহাকে ধ্যান করিলে জীব মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম 

হয়। যিনি এহিক ও পাঁরলৌকিক উভয়বিধ পুণ্য ভোগ 

করিতে ইচ্ছা! করেন, তিনি ভক্তিমহকাঁরে ভ্রিলোকনাথ 
নারায়ণকে পূজা করিবেন। যিনি সমাহিতমনে এই অধ্যায় 
পাঠ কিন্বা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে নিযুক্ত 
হইয়! পরমপদ লাভ করিতে পারেন । 

পঞ্চত্রিৎ্শ অধ্যায় । 

যক্তধনজ রাদার উপাখ্যান এবং ইন্দ্র ও সুধর্্ম সম্বাদ। 

হে বিপ্রেন্দ্রবর্গ! পরমেন্তি পরমেশ্বরের মাছাত্ময পুনর্ববার 
'্বীর্তন করিতেছি, আপনার অবহিতমনে শ্রবণ করুন| 

মহর্ষি নারদ এই মাহাত্ম্য কথ! কীর্তন করিয়াছিলেন ; 
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ইহা! অতি পবিত্র; ইহ শ্রবণ অথবা! কীর্তন করিলে সমস্ত 
পাঁপ বিনষ্ট হয়; দুষ্টগ্রহ প্রশমিত হুইয়! যায়। অহো! 
এই পাপপুর্ণ জগতে হরিকথ। পাপস্বথী ও পুণ্যদায়িনী; 
বিশেষতঃ ধাহাঁরা তাহা কীর্তন অথব! শ্রবণ করিয়! থাঁকেন, 
তাহারা অলীম পুণ্য অর্জন করিতে সমর্থ হয়েন। এ 
জগতে যাহারা হরিভক্তিরূপ ন্বর্গীয় রসের আশ্বাদনে 
আনন্দিত হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত পুণ্যবাঁন; সেই নরোত্তম- 
দিগকে আমি নমস্কার করি। যাহারা হরিভক্তিপরায়ণ, 

তাহার! দুর্বভভই হউক, আর শ্ববৃরভই হউক, আমি তাহা- 

দিগকে বার বার নমস্কার করি। এই দুস্তর ভয়াবহ 

ংসারসাঁগর উত্তীর্ণ হইতে যাহারা ইচ্ছা করে, তাহার। 
পরমানন্দময় হরিকে ভজনা করুক। আহা ! হরিভক্তগণ 

পাপহারক। গোবিন্দ গদাঁধরকে ধ্যান ও পুজ1 করিলে, 

তাহার চরণতলে প্রণত হইলে, তাহার অনুগ্রহে হুস্তর 

ভবমাগর হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পার! যাঁয়। 
যাহারা শয়নে, স্বপনে, অশনে, ভ্রমণে, জপে, ধ্যানে সদ] 

হরিনাম কীর্তন করেন, তাহাদের চরণে বার বার নমস্কার । 

হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ যথার্থ ই ভাগ্যবান্। 

হে মুনিমগুল ! পুরাকালে পবিত্র সোমবংশে যজ্ঞধ্বজ 

নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি পরম 

বিষুভক্ত ; তিনি নিত্য দেবাঁলয়ে দীপ দান করিতেন, 
সম্মার্জন করিয়া দিতেন; সর্বভূতে তাঁহার সমান দয়। 
ছিল। মহীপাঁল যজ্ঞধ্বজ রমণীয় রেবাঁতীরে কুন্গুমতর- 
বেষ্টিত একটা স্থন্দর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
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তিনি তাহাঁতেই প্রায় দিবারাত্রৰি থাকিতেন; শ্বহস্তে সেই 
বিষুমন্দির মার্জন করিতেন, স্বয়ং দীপ জ্বলিয়! দিতেন। 
তাহ্র পুরোহিতের নাম বীতিহোত্র। বীতিহোত্রও 
তাহার ন্যায় হরিভক্ত ও পুণ্যবান্। রাজ যজ্বধ্বজের 

এরূপ বিচিত্র হরিপুজাঁপদ্ধতি দেখিয়! তাঁহার পুরোহিত 
বীতিহোত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে রাঁজন্ ! 

হে পরমধর্মজ্ঞ হরিভক্তিপরায়ণ ! তুমি বিষুঃভক্ত পুরুষ- 

দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই জন্য তুমি সম্মার্জন ও দীপ- 
দানাদিদ্বার নিত্য ভক্তিলহকাঁরে নারাঁয়ণের পুজা কর। 
কিন্তু হে ভরতর্ধভ ! বিষু্পুজার উপযোগী আর ত অনেক 
উপায় আছে, তবে তুমি কেবল এঁ গুলিতেই বিশেষ 
রত কেন? ইহাঁতে কি অধিক ফল লাভ হয়? এক্ষণে 
আমার তদ্বিষয় জানিবার বিশেষ কৌতুহল হইয়াছে ; 
যদি কোন আপত্তি না থাকে, যদি তাহা আমার নিকট 

বলিবার হয়, তাহ। হইলে বলিয়। স্থখী কর।» 

পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া! রাঁজসভম যজ্ঞধবজ 

কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়াবনতভাবে উত্তর করিলেন, “হে 

বিপ্রশার্দুল ! আমার পূর্ববজন্মের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শুনুন । 
আমি জাতিস্মর, সেই জন্যই পুরাতন চরিত্র অবগত 
আছি। হে ব্রহ্গন্! পুরা কৃতযুগে শ্বারোচিষ মন্বন্তরে 

রৈবত নামে এক বেদবেদাঙ্গ পারগ বিপ্রেন্দ্র বাস করিতেন। 
তিনি অযাঁজ্যযাঁজক, শ্রীমযাজক, পিশুন ও নিষ্ঠর। 
তিনি অপণ্য বিক্রয় করিতেন এবং নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানে 
সদ] প্ররৃভ হইতেন। সেই জন্য তীহার বন্ধুগণ তাহাকে 
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পরিত্যাগ করিল। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক 

পরিত্যক্ত হইয়! তিনি স্বদেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
একে দীন অবস্থা, তাহার উপর দারুণ মানসিক কক্রেশ ; 

রৈবত কাঁশরোগে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। একদণ 

তিনি ধনোপাজ্জন করিবার অভিলাষে পৃথিবী পর্যটন . 
করিতে করিতে নন্ধদ্াতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় 

তাঁহার মৃত্যু হইল। রৈবতের বন্ধুমতী নামে একটা ভার্য্যা 
ছিল; সেযাঁরপর নাই দুশ্চাঁরিণী হওয়াতে আত্মীয়স্বজন 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। আমি তাহারই গর্ডে চণ্ডাল 
হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়! দণ্তকেতু নাম ধারণ করিয়াছিলাম । 
আমি নিত্য নানা মহাঁপাপের অনুষ্ঠান করিতাম, সর্ববদ! 
পরের নিন্দা করিতাঁম, পরদ্রব্য ও পরদাঁর দেখিয়া লৌত 

করিতাঁম ; জীবজন্তদিগের হিংসাঁয় প্রবৃত্ত হইতাম। আমি 
বহু গো মগ 'গ পক্ষী হত্যা এবং মেরুতুল্য স্বর্ণ অপহরণ 
করিয়াছিলাম। এইরূপে বহুবিধ পাঁপের অনুষ্ঠান করিয়া 
অনেকের হখের পথে কণ্টক স্থাপন করিয়াছিলাম। 

একদ] পাপাশয়ের বশবর্তী হইয়া পরস্ত্রীর সহিত রমণ 

করিবার অভিলাঁষে রজনীযোগে এক শুন্য দেবালয়ে প্রবেশ 

করিলাম । সেই বিঞ্ুমন্দির পরিত্যক্ত থাকাতে নিতাস্ত 

অপরিক্ষার হুইয়! পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে শয়ন করিবার জন্য 
স্বীয় বননপ্রান্তে তাহার কিয়দেেশ পরিক্ষার করিয়। 

লইলাম। হে দ্বিজোতম ! আমাঘার! ঘতগুলি পাংশুকনিক! 
মার্জিত হইল, তত জন্মের পাপ হইতে সদ্য মুক্তিলাভ 
করিলাম। তাহার পর আবার তন্মধ্যে প্রদীপ দ্বালিয়া 
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দেওয়াতে আমার সমস্ত ছুষ্র্্ নিঃশেষে ক্ষমিত 

হইল 
“হে দ্বিজমত্তম ! আমি সেই বিষুগুহে অবস্থিত্তি করি- 

তেছি, এমন সময়ে পুরপালকগণ আসিয়া “এ ব্যক্তি জার, 

মার-_-ধর-_-ইহাঁকে হত্যা কর”? বলিয়া আমাদের উভয়কে 
আক্রমণ করিয়। হত্যা করিল। নিহত হুইবামাত্র আমরা 

উভয়ে দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্লোকে উপস্থিত 

হইলাম। হে দ্বিজোতম ! তথায় শত ব্রদ্মকক্পকাল পরম 
স্থখে কাল যাপন করিয়া ব্রহ্মলোকে আসিলাম ; সেখানেও 

তাঁবৎকাঁল অবস্থিতি করিয়। তৎপরে ত্রিদদীবধামে উপস্থিত 

হইলাম । তথায় স্থদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়! পৃথিবীতে 
আসিয়। পরম পবিত্র যছুকুলে জন্মগ্রহণ করিলাম। হে 
ব্রহ্মন্! সেই পুণ্যপ্রভাবে আমি রাজ্যও পরম স্থখ ভোগ 

করিয়াছি ;_-কেহই আমার স্থখের পথে কণ্টক রোপণ 
করে নাই। প্রভো ! ভক্তিতে কিনা সিদ্ধ হয়? ভক্তির 

সাহায্যে কোন্ কর্ম না সাধন করা যাইতে পারে % হে 
দ্বিজসভ্তম ! সেই জন্য আমি প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি যে, 

সন্মার্জন ও দীপদান দ্বারা পরম ভক্তিনহকারে নারাঁয়ণের 

পুজা করিব। যে ব্যক্তি বিগতস্পৃহ হইয়া জগন্নাথকে 
পুজা করে, সে সকল পাঁপ হইতে নির্ম্স্ত হুইয়া পরমপদে 
স্থান পাইয়! থাকে । অবশে- অজ্ঞানে ভগবানের শুশ্রষ! 
করিয়া যখন এরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন জ্ঞানের 

সহিত সম্যক অর্চনা! করিলে না জানি কি মহাফল লাভ 

করিব | 
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যজ্ঞধ্বজের এ মনোহর আত্মবিবরণ শ্রবণ করিয়! 
বীতিহোত্র পরম পরিতুষ্ট' হইলেন এবং তাহাকে বিস্তর 
সাধুবাদ দান করিয। বিষ্্পুজায় গাঢতর নিমগ্র হইল্েন। 

অতএব, হে বিপ্রেকন্্রগণ ! জ্ঞান অথবা অজ্ঞানবশতঃ অব্যয় 

নারায়ণকে পুজা! করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। 

হায়! এ শরীর অনিত্য, বিষয়বিভবও ঘআশ্যির, এদিকে 

মৃত্যু বিকটবেশে নিত্য শিয়রে অবস্থিতি করিতেছে 
এরূপ অবস্থায় ধর্সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য । বন্ধুর 

'বন্ধুত্ব, আত্মীয়স্বজনের অনুরাগ, সমস্তই অনিত্য ; সম্পদ 

সৌভাগ্যও নিতান্ত চঞ্চল ; শরীর ধারণ করিলে নিশ্চয়ই 
মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, অতএব করুণাময় কেশবকে 

পূজা কর। রে মানব! বৃথ! মদে মন্ত হইয়া কেন গর্বৰ 
করিতেছ। তুমি নিশ্চয় জানিও ধ্বংস শরীরের সমিহিত, 

শরীর ধারণ করিলেই মরিতে হয়, তবে আর ধনাঁদির 
কথা কি বলিব ? হরিভক্তি অতি দুল্লভ ; পুণ্যবান্ ব্যক্তি 

ন। হইলে কেহই পুণ্য অর্জন করিতে পারে না। ধাঁহার! 
সহত্র কোটি জন্ম ধরিয়া! পুণ্য অর্জন করেন, জনার্দনের 
প্রতি তাঁহাদেরই ভক্তি দৃঢ় । হে মুনিবর্গ! জাহুবী-ম্নান, 
অতিথিপৃজন, দর্ববযজ্ঞের অনুষ্ঠান সহজেই হইতে পারে, 
কিন্তু বিষুভক্তি স্থদুল্লভি। সেইরূপ তৃলসীদেবা ও সৎমঙ্গও 
হাতিশয় দুর্র্ভি। সর্বভূতের প্রতি দয়াপ্রকাঁশ যে সে 
ব্যক্তির পক্ষে হথলভ, কিন্তু সাধুসঙ্গ, তুলদ্দীদেবা ও হরি- 
ভক্তি অনেকেরই পক্ষে অত্যন্ত দুল্পভি। হে মানব! যদ্ধি 

তোমার ছুস্তর ভবসার্গর পার হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা 
8৫ 
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হইলে হরিভক্তি রূপ তরণী অবলম্বন কর, তবে অচিরে 
গোবিন্দের শ্রীচরণে আশ্রয় লও; আর বিলম্ব করিও না, 

আর উপেক্ষ! করিও না, আর উদাদীন থাকিও না। এ 

দেখ-_সন্মখে এ কৃতান্তনগর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 

অতএব, এই বেল! সময় থাকিতে সর্বকাঁরণের কারণ 

নারায়ণ জগদেঘাশির আরাধনা কর। যাহার! তাহার 

শরণাঁপন্ন হয়, তাহারা নিশ্চয়ই কৃতার্থ, তাঁহারাই জগতের 

বন্ধু আমাদের সকলের পূজ্য ও বরণীয়। যে ব্যক্তি অদ্ধা 

সহকারে নিক্কাম বিষ্ুভক্তদিগকে ভোজন করায়, সে ভ্রিসপ্ত 

কুলে সংযুক্ত হইয়৷ হরিমন্দিরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়| 
নিক্ষাম বিঞ্ুভক্তকে যিনি ফল অথব। পানীয় প্রদান করেন, 

তিনিই স্বয়ং ভগবান । বিঞ্রপুজাঁপরায়ণ মহাতআাদিগের 
যাহারা শুনা করে, তাহারা ভ্রিসপ্তকুলে সমারুত হুইয়! 
বিষুভবনে স্যানলাভ কবিরা থাঁকে। স্পৃহাশুন্য হইয়া 
ধাঁহার] হরি ও হরকে পুজা করেন, তীহারাই পরম পুণ/- 

বান; তাহাদের শরণ লইলে সর্ববকামনা সিদ্ধ হয়। 

যাহার গৃহে দেবপুজাপর ব্যক্তি সর্ববদ। বাস করে, তাহার 

গ্রহ পবিত্র হইয়া যায়; সে গৃহে সর্ববদেবতা, এমন কি স্বয়ং 

নারায়ণ ভগবতী লক্ষমীর সহিত. সর্ধবদা বিরাজ করেন। 

হেদ্বিজকুল! যাহার মস্তকে সর্ব তুলসী থাকে, 

অহরহ তাহার সমস্ত মঙ্গল সাধিত হয় |. কেশব শালগ্রাম 

শিলারূপে যথা 'অবস্থিতি করে, ভূত বেতালাদি তথায় 

কোনরূপ উপদ্রব করিতে পারে না। শালগ্রাম শিলা 

যথা বিরাজিত, তাহাই তীর্থ, তাহাই তপোবন ! যাহার 



পর্চপ্ত্িংশশ অধ্যায়। ৩৫৫ 

বাটাতে তুলসীবৃক্ষ নাই, যাহার গৃহে শালশ্লাম শিলা নাই, 
সে বাটা শ্বাশানসদৃশ, সে গৃহ অমঙ্গলের আবাসস্থল । 
বেদবেদাঙ্গ, পুরাণ ও ধর্মশান্্াদি ভগবান বিফুর' রূপ 
বলিয়া প্রকীর্তিত; অতএব যে ব্যক্তি ততসমস্ত ধশ্থী গ্রন্থ 

পাঠ করে, অথবা ভক্তিসহকারে তৎসমুদায়ের শ্ঘণে নিরত 
হয়; দেই যথার্থ পুণ্যবান। ভক্তিসহকারে যাহারা বিধুঃকে 
প্রদক্ষিণ করে, তাহারাও সর্ববলে।কের উত্তম লোকে স্থান 

লাভ করিতে সক্ষম হয়। 

হে দ্বিজকুল! এস্থলে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্তন 
করিতেছি; মহর্ষি নারদ পুর্বে ইহা মহাঁত্বা! স্নকুমরের 
নিকট বর্ণন করিয়! ছিলেন। ইহ! অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ । 
পুরাকালে বৈবন্বত মন্বন্তরে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির মধ্যে যে 
কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই এই কাহিনীর বিষয়ীডূত | 

আমি এক্ষণে তাহ! আপনাদ্িগের নিকট কীর্তন করিতেছি । 

একদ। সর্বভোগান্বিত দেবেন্দ্র অমর ও অঙ্দরোগণে পরি- 

বৃত হইয়া ভরগুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-ণহে 

মহাভাগ, সর্বতত্বীর্কোবিদ, মহীন্ুভব বৃহম্পতে ! ব্গকল্গ 

অতীত হইলে ত্বর্গ কিরূপ হইবে £ ইন্দ্র ও বিবুধগণই বা। 
কেমন হইবেন ? তীহাদের কর্শমাই কি প্রকার হইবে” 
এই মকল প্রশ্নের উত্তর দিয়! আমাকে বাধিত করুন ১ 

ইন্দ্রের এ প্রশ্ন শুনিয়! বৃহস্পতি কহিলেন “হে শক্র। 

আমি নিতীস্ত অসক্ত হইয়। পড়িয়াছি ; আমি ইহার কিছুই 
বলিতে পারি না। আমার স্মৃতিশক্তি এতদূর ন্ট হইয়া 
পড়িয়াছে যে, কাল যাহা করিয়াছি, আজ তাহা বলিতে 
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পারি ন।। বর্তমান দিবসে বিধাতার সপ্তম মনুর কাল, 

তাহা জানি, কিন্তু তাহ] বলিতে অক্ষম । হে পুরন্দর! 

স্বধন্্ "নামে একজন সর্বজ্ঞ খষি আছেন, তিনি এ সমস্ত 

বিষয় ভাঁলরূপ জানেন, অতএব চল আমরা তাহাকে 

জিত্ভাসা করি ৮ এইরূপ স্থির করিয়া উভয়ে শ্বধর্শের 

নিকট গমন করিলেন । রৃহস্পত্তি ও দেবগণের সহিত 

দেবেন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া স্ধন্্ম যথাযোগ্য বিবিধ 
সাধনাঁদি দ্বার! তাহাদিগের অর্চনা করিলেন। তৎকর্তৃক 

পুজিত হইয়া ইন্দ্র দেখিলেন তাহার গৃহে ভগবতী বিরাজ 
করিঠেছেন। এতদ্র্শনে তিনি মনে মনে চিন্তিত হইলেন 

এবং তখনই সবিনয়ে স্বধণ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-ছে 

সর্ববধর্মভত, স্ধন্্ন ! দেখিতেছি, আপনি সর্বপ্রকার সম্পতে 

শোভিত হইয়াছেন। দেখিতেছি আপনি কি যশ, কি 

তেজ, কি কান্তি সকল বিষয়েই আমার অধিক হইয়াছেন । 
ইহার কারণ কি? দান, তপ, যজ্ঞ অথব। তীর্থসেবনের 
প্রভাবে ঈদৃশী শ্রী লাভ করিয়াছেন। শুনিয়াছি আপনি 
অতীত ব্রন্বলো'কের বৃভান্ত অবগত আছেন; তবে বলুন 

অতীত ইন্দ্র ও দেবগণের বিষয় আমি কাহার নিকট 

জানি ? 

ইন্দ্রের এই কথ। শ্রবণ পূর্বক নুধর্্ম ঈষৎ হান্ত করিয়া 
সবিনয়ে বলিলেন,_-“হে শক্র ! চারি সহত্সর যুগে ব্রার 

এক দ্রিবস। সেই ব্রহ্মদিনে চতুর্দশ মনু, চতুর্দশ ইক্্ 
এবং বিবিধ দেব আঁবিভ্ভত হইয়া থাকেন। এক্ষণে সেই 
মনু ও ইন্দ্রগণের নাম পূর্ববাপর. বলিতেছি, শ্রবণ করুন । 
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হে দেবেন্দ্র! স্বায়ন্তুব মন্ধু সর্বপ্রথম; তাহার পর স্বারো- 

চিষ ; তাহার পর উত্তম; ক্রমে তামন, রৈবত ; চাক্ষুষ; 
বৈষন্বত ; সূর্ধ্যপাবর্ণি; দক্ষপাবর্ণি, ব্রহ্মলবর্ণি, ধর্ম্মপাবর্ণি, 
রুদ্রসাবর্ণি; রৌচ্য ও ভৌত্য। হে বিবুধর্ধত! অতঃপর 
দেব ও ইন্দ্রগণের নাম কীর্ভন করিতেছি; স্থায়স্তব মন্বস্তরে 
যমাদি দেব; তাহাদের অধিপতি ইন্দ্র শচীপতি নামে 

প্রপিদ্ধ। স্বারোচিষে পারাবত ও তুষিতাঁদি দেব; ইন্দ্র 
বিপশ্চিৎ তিনি সর্ববসম্পৎ , সমন্থিত। তৃতীয় মন্বম্তরে 

স্বধাম, সত্য, শিব, প্রতর্দন প্রভৃতি দেবনণ, ইন্দ্র স্তরশান্তি। 

চতুর্থ মন্বন্তরে হরি, হৃপ্ড ও সুধী প্রভৃতি দেবগণ, তাহাদের 

অধিপতি শিবি। পঞ্চমে অদিতাভ, ভূতরয় প্রভৃতি 

দেবগণ, দেবপতি খতু নামে প্রপিদ্ধ। যষ্ঠে মনোজব 
ইন্দ্র; আর্য্যাদি দেবর্ণ। সপ্তমে আদিত্য, বস্থ ও রুদ্র 
প্রভৃতি দেবগণ ; পুরন্দর তাঁহাদের অধিপতি । অব্টমে 
স্থতপাদি দেবগণ ; বিষ্ণুপুজা প্রভাবে স্বয়ং বলি তাহা" 

দিগের ইন্দ্র হইবেন। নবমে পারাবতাদি দেবগণ ? 

তাঁহাদের অধিপতির নাম অন্ভুত। দশমে সবামনাদি 

অমরগণ, শান্তি ইন্দ্র। একদশে বিহঙ্গমাদি দেবগণ ; 

তাহাদের অধিপ বৃষ নামে অভিহিত হইবেন। দ্াদশে 
ধতৃধাম ইন্দ্র এবং হুরিত লোহিতাদি দেবগণ ; ভ্রয়োদশে 
দিবস্পতি ইন্দ্র এবং সুত্রামণি প্রভৃতি অমরগণ ; চতুর্দিশে 
শুচি ইন্দ্র এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি দেবগণ হইবেন ।” 

স্বধর্ম্ের মুখে এই কল বিবরণ শ্রবণ পূর্বক দেবেজ্দ্ 
যুগপৎ বিস্মিত ও চমতকুত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে 



৩৫৮ নারদীয় পুরাণ । 

মহাভাগ ! তুমি কে? কোন্ পুণ্য পুভাঁবে এন্ত বিপুল 

স্থখসম্পদ ভোগ করিবে ?” 

স্কুধশ্ম সবিনয়ে উত্তর করিলেন,_-“হে শক্র ! অদৃষ্টের 

বিড়ম্বনায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুর্বে আমি গৃষ্র 

হইয়। জন্মিয়াছিলাঁম। ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমি নিত্য 

অমেধ্য আমিষ ভোজন করিয়া বেড়াইতাম। হে প্রভো! 

একদা আঁমি বিফুগুহের প্রাকারোপরি বসিয়া আছি, 

এমন সময়ে এক ব্যাধ আদিয়] আমাকে তিরে বিদ্ধ করিল ; 

শরতাড়িত হইয়া বিষম বন্ত্রণায় আমি ভূমিতলে পতিত 

হইলাম ; তখন নেই ব্যাধ আমাকে আক্রমণ করিবার 

নিমিত্ত স্বীয় কুক্করগুলিকে আমার দ্রিকে ছাড়িয়া দিল। 

আমার প্রাণবায়ু ক্গত ; আমি নিতান্ত শক্তিহীন, তথাপি 

অতি কষ্টে প্রাণভয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ছুটিয়া 

নেড়াইতে লাগিলাম। তাহাতে জগন্ময় বিষুণ আমার 

প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মামার সমস্ত পাপ নাশ করিলেন এবং 

আমাকে পরম পদ অর্পণ করিলেন। হে বিবুধশ্রেষ্ঠ ! 

প্রাণভয়ে অজ্ঞানবশতঃ বিষুণগুহ প্রদক্ষিণ করাতে যখন 

এরূপ স্তুফল লাঁভ করিয়াছি, তখন তাহাকে সম্যক অর্চনা 

করিলে না জানি কি মহৎ ফল পাওয়া যাঁয়।” 

মহাত্মা! হধর্ম্নের মুখে এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবরাজ 

পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং নারায়ণের পুজাঁয় গভীর- 

তর নিমগ্ন হইলেন। হে মুনিবর্গ! আজিও দেবগণ 

এই পবিত্র ভাঁরতভূমে জন্মলাভ করিবার জন্য অনাময় 

বিষ্ুকে পরম ভক্তিসহকারে পুজা করিয়া থাঁকেন। 



প্র ত্রিংশা অধ্যায়। ৩৫১৯ 

ধাহারা সর্ববদা ভক্তির সহিত মুক্তিদাঁতা ভগবান বিষুর 
পুজা! করেন, তাহারা জগতের পুজ্য ; ব্রহ্মাদি দেবগণও 

তাহাদিগকে পুজা করিয়া থাকেন। হরিপৃজা পৃর্বায়ণ 

মহাত্াগণ যে স্থানে অবস্থিতি করেন, মে স্থান অতি 

পবিত্র, তথায় গমন করিলে সকল মনোরথ সিদ্ধ হয়। 

আহ! এ জগতে হরি ভিন্ন আর কিছুই নাই। হরিই 
জীবের পরম বন্ধু; হরিই পরমা গতি; হরিই একমাত্র 

পরম পুজ্য। তিনি জীবের চৈতন্যকারণ, তিনি স্বর্গ- 

পবর্গকলদাত।, তাহাকে গকলে পুজা কর; মঙ্গল 

হইবে। খাঁহার! শুদ্বহ্ধদয়ে নিফামভাবে নারায়ণকে পৃজা 
করেন, বিষণ্ণ তীহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পরাগতি 
অর্পণ করিয়া থাকেন । হে বুধসভমগণ ! সমাঁহিতমনে 

ভক্তিমহকারে যে ব্যক্তি. এই অধ্যায় শ্রবণ অথব। 
পাঁঠ করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে 

সক্ষম হয় । 



ষট-ত্রিৎ্শ অধ্যায়। 

যুগধন্ঝ ৷ 

খধিগণ বলিলেন, “হে তত্বার্থকোবিদ সৃত ! আপনিত 
আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় কীর্তন করিলেন, এক্ষণে আমর! 

যুগধর্্ম শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।” এই কথা শুনিয়! 
সূত যারপর নাই সন্তন্ট হইলেন এবং তীহাদিগকে বিস্তর 
সাধুবাদ দান করিয়া কহিলেন, “হে ম্হাপ্রাজ্ঞ মুনিগণ ! 

আপনারা যথার্থই জগতের উপকাঁরক, সেই জন্য যুগধর্ণম 
শুনিতে এত ব্যস্ত হইয়াছেন । এক্ষণে আমি সেই সর্বব- 
লোকের উপকারক ষুগধর্ম বর্ন করিতেছি, আপনার! 
শ্রবণ করুন । হে মহাভাগগণ ! যুগ চারিটা-_সত্য, ত্রেতা, 
ঘ্বাপর ও কলি । প্রথম সত্য তাহার পর ভ্ত্রেতা, তাহার 

পর দ্বাপর, শেষে কলি । কি দেব, কি দানব, কি যক্ষরক্ষ, 

গন্ধর্ব্ব, কিন্নর অথব1! পন্নগ সত্যযুগে সকলেই দেবতুল্য। 

সকলে হন্ট, সকলেই ধর্দিষ্ঠ;) সকলেই পুণ্যানুষ্ঠানে 
তৎপর । ব্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুড্র আচারতৎপর ; 
সকলেই সর্বদা নারাঁয়ণের পৃজ। করে, ধ্যান করে, স্ব স্ব 

আশ্রমোচিত আচার ব্যবহারে লিপ্ত হয়। মকলেই 
কাঁমাদি দোষ হইতে নিমূ্ত, শমাঁদি সদগণে বিভূষিত ; 
গতাসুয় ও নিরহস্কার। তাহারা সর্ববশাস্্রজ্ঞ, সত্যবাদী ও 
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন। ফলতঃ কৃতযুগে চারিপাদ পূর্ণ । 

সেই যুগে নারায়ণ স্থনির্মল শুক্রবর্ণ। 



যট্ত্রিংশ অধ্যায় । ৩৬১ 

“হে মুনিকুল ! এক্ষণে আমি ত্রেতাযুগের ধর্ম বলি- 
তেছি, আপনার সমাহিত মনে শ্রবণ করুন । হে বিবু- 

ধর্ষভগণ ! ভ্রেতাঁযুগে ধন্মের এক পাঁদ কমিয়৷ যায়; নারায়ণ 

লোহিত বর্ণ ধারণ করেন, মাঁনবগণ কিঞ্চিৎ ক্রেশ ভোগ 
করিয়া থাকে । সকলেই ক্রিয়াযোঁগরত, সকলেই যজ্ঞশীল, 
সত্যবত, ধ্যানপরায়ণ এবং দানাদান তৎপর । ইহার 

পর দ্বাপরযুগে ধর্মের দ্বিপাদ গত" হয়; নারায়ণ পীতত্ব 
প্রাপ্ত হয়েন; বেদ বিভক্ত হয়। কেহ কেহ অধন্মপরায়ণ, 

কেহ কেহ অসত্যবাঁদী। ধাঁন্ষণাদি বত্রয় রিপুগণের 
বশবভঁ হইয়! থাকে । কোন কোন বিপ্র ত্বর্ণাপবর্গ 
লাভের জন্য যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করে ; কেহ বা কামাদি 
রিপুগণের চরিতার্থতা সাধন করিবাঁর নিমিত্ত ধন উপার্জন 

করিয়া থাকে; কাহাঁরা ৰ। কুপথে প্রবিষ্ট হয়। কেহ 
ব। ধর্ম এবং কেহ বা অধন্দ্ আচরণ করে; অধর্ম্ের 

প্রভাবে প্রজাকুল ক্ষয় পাইতে থাকে; লোকে অল্সায়ু 
হইয়! পড়ে, পুণ্যবান্দিগকে ধর্্মানুষ্ঠান করিতে দেখিয়া 

পাপিগণ অসুয়। করিয়া থাকে । 
“হে দ্বিজসভমগণ ! এক্ষণে কলিষুগের ধর্ম বলিতেছি, 

সমাহিত মনে শ্রবণ কর। কলিধুগে ধর্মের ভ্রিপাদ গত 

হইবে ; নারায়ণ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইবেন। ধাশ্মিকগণ যজ্ঞ, 

দান প্রভৃতি সকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে; অধার্ম্িকগণ 

ধার্মিকের নিন্দা ও হিংস। করিতে থাকিবে । ব্তাচার, 

ধ্যান ও যজ্ঞাদি ক্রমে নষ্ট হইয়া আমিবে; অধর্ম্মের 

প্রাছুর্ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নানা প্রকার বিস্ব উৎপন্ন হইবে। 

৪৬ 



৩৬২ নারদীয় পুরাণ । 

মানবগণ নিরন্তর পরনিন্দা, পরগ্রানি, পরের হিংসা করিবে ; 

অহঙ্কারে মন্ত হইবে; শেষে অকালে কালগ্রানে পতিত 
হইতে থাকিবে 1১ 

এই সকল কথা শুনিয়! যুনিগণ সকৌতুহলে বিনীত- 
ভাঁবে জিজ্ঞাসা করিলেন “হে মুনে! আপনার নিকট 

যুগধন্ম সংক্ষেপে অবগত হইলাম । এক্ষণে আমাদিগের 
আর একটী বিষয় জাঁনিবাঁর বাঁসনা জন্মিয়াছে ; হে সর্বব- 

বিদান্বর ! কলিযুগে বাঁল্ষণ, ক্ষত্রিয়, নৈশ্যট ও শুদ্রগণের 

কিরূপ আচাঁর ব্যবহার হইবে, তাহা! আমাদিগের নিকট 
সবিস্তারে কীর্তন করুন 1» 

সৃত বলিলেন “হে খধিকুল ! এ বিষয় অতি পবিক্র 

ও গুড়; পুরাকালে মহাত্মা নারদ মহোদয় সনৎকুমাঁরকে 

এ কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি আপনাদিগের নিকট 

তাহা কীর্তন করিতেছি । কৃষ্ণ কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে সকল 
ধর্ম বিনষ্ট হইয়! যাইবে, স্থতরাং কলিকাঁল অতি ভয়ানক ; 
ইহা। সকল প্রকার পাপের সাধক | বাঁক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শৃদ্রগণ ধর্্ানুষ্ঠীনে পরাগ্মুখ হইবে, বেদ অবহেল! 
করিবে ; সকলে কপট ধন্ম আলোচনা করিতে থাকিবে । 

অসুয়া, বৃথাহঙ্কার, পরশিন্দ৷ প্রভৃতি ছুষ্রবৃত্তি সকলের 

অঙ্গের অলঙ্কার হুইয়। উঠিবে। সকলেই সকল বিষয় 

ক্রমে ক্রমে সংক্ষেপ করিতে থাকিবে । প1গ্ডিত্য-গর্বিবিত 

ব্যক্তিগণ অহঙ্করে মন্ত হইয়া “আমি অতিশয় বুদ্ধিমান, 
আর আর অপরে মূর্খ” মনে মনে এইরূপ চিন্তা! 
করিবে; লোলুপ, কৃতদ্ব ও বিশ্বাপঘাতক হইবে । নান! 



বট্ত্রিংশ অধ্যায় । ৩৬৩ 

প্রকার পাপের অনুষ্ঠান হইতে লোকে অক্সায়ু হইয়া 
পড়িবে ; আল্লায় নিবন্ধন তাঁহারা সম্যক বিদ্যা লাভ 

করিতে পারিবে না; বিদ্যাহীনতা হইতে অধর্ম্মের 

প্রাছর্ভাব হইবে ; এইরূপে বাঁঙ্গণাঁদি বর্ণত্রয় ক্রমে ক্রমে 
সন্কীর্ণ হইয়া পড়িবে; শুদ্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে ; 

বান্ণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অধর্মপরায়ণ হইয়া শুদ্রভূল্য 
হইবে । কাহারও দয়! থাকিবে না; দাক্ষিণ্য থাকিবে 
না; সত্য, তপ, জপ, যাগ, ষজ্জাদিতে অনুরাগ থাকিবে না। 

উত্তম হীন হইয়া পড়িবে, স্ীন উন্তমত। প্রাপ্ত হইবে । 
প্রজার প্রতি রাজার অনুরাগ থাকিবে না; অর্থলোলুপ 

হইয়। তাহার! প্রকুতিবর্গের শোণিত শোষণ করিতে 

থাকিবে । ধর্ম্ানুষ্ঠানের ভাঁণ করিয়া লোকে অধর্ম্ের 
প্রশ্রয় দিবে। মেই ঘোর পাঁপপূর্ণ কলিঘুগে যাহার অশ্ব, 
রথ ও গজাদি যাঁন বাহন থাকিবে, সেই রাঁজা হইবে; 
দ্বিজগণ উদরের দাঁয়ে শুদ্রের দাঁসত্ব স্বীকার করিবে; পতি 

ধন্মপত্রীকে ত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে আসক্ত হইবে; পত্বী 
নিজ স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ দেখাইবে ; পুজ্র পিতার দ্েষ 

করিবে ; শিষ্য গুরুর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া! উঠিবে। 
দ্বিজগণ লজ্জা ও ঘ্বণ! বিসর্জন দিয়! লোভাভিভূত হইবে, 

সদ! নান! ছুষ্ষপ্মী করিবে এবং পরান্ন ভোজনার্থ সর্বদা 

লোলুপ হুইয়া থাকিবে । পুরুষগণ পরন্ত্রীতে রত হইবে, 

সকলে পরদ্রব্য দেখিয়া লোভ করিবে, মৎস্তাদি আমিষ 

ভোজন করিতে ভাঁল বাঁসিবে এবং ছাগ মেষাদির দুগ্ধ 

দোহন করিবে । 



৩৬৪ নাঁরদীয় পুরাণ। 

হে মুনিবর্গ! পাপময় কলিষুগ উপস্থিত হইলে "যিনি 
ধর্্দের অনুষ্ঠান করিবেন, লোকে তীহার প্রতি অসুয়াবিষ্ট 
হইয়া তাহাকে উপহাস করিবে; নদীতীরে কুদ্ণাল দ্বারা 
খনন' করিয়া ধান্যাদি রোপণ করিবে; কিন্তু সে সমস্ত 
শন্তের অল্পই ফল হইবে । বেশ্যার লাবণ্য ও অলঙ্কারাদি 
যোধিৎকুল স্পৃহাহকারে অনুকরণ করিতে থাকিবে ; 
স্ীগণ পুরুষের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দিবে । দ্বিজগণ এত হেয় 
ও হান হইয়া পড়িবে বে, প্রায়ই কৃপণ, বধূ, বিধবা ও 
সাধুগণের ধন অপহরণ কর্বরবে। বাহ্ষণগণ হেতুবাদ 
উদ্ধাপন করিয়! বেদের নিন্দা করিবে, বৃতচাঁরণে বিরত 

হইবে, যাগ যজ্ঞ ও হোমাঁদ্ি একবারে ত্যাগ করিবে । 
দ্বিজকুল হিংসার্থ পিতৃযজ্ঞাদি করিবে । ধনী ব্যক্তিগণ 

অপাত্রে ধন বিতরণ করিবে । বিপ্রগণ ন্নানশৌচাদি 
কাধ্যের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিবে, অকালে কর্মাসাধনে 

প্রবৃত হইবে, কুটযুক্তি দেখাইয়া বেদ ও বাক্ষণের নিন্দ] 
করিবে, প্রতিগ্রহপরায়ণ হুইবে, এমন কি চগ্ালাদি 

নিকৃষ্ট জাতির নিকট দান গ্রহণ করিতেও সম্কুচিত 
হইবে না। 

হে বিপ্রেক্্রবর্গ ! কলির প্রথম পাদেই লোকে নারা- 
য়ণের নিন্দা করিবে; যুগান্তে কেহ একবার ভূলিয়াও 

হরিনাম স্মরণ করিবে না। দ্বিজগণ শুষ্টস্ত্রীতে দঙ্গত হইতে 
ভাল বাসিবে, বিধবাগণও ইন্ড্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার 

নিমিত্ত উত্ম্রক হইবে। শুদ্রগণ দ্বিজকুলের শুশ্রাযা 
করিতে ঘ্বণা ও অপমান বোধ করিবে এবং কাষায় বসনে 



বট্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৬৫ 

পরিরৃত হইয়া গান্দে ভম্মধুলি ও শিরে জটা ধারণ পূর্বক 
লোক ধন্ন শিক্ষা প্রদান করিতে থাকিবে । সকলে 
উৎকোচ গ্রহণাদি মহাপাপ করিতে প্ররত্ত হইবে । ,পঞ্চম 
অথব! ষষ্ঠবর্ষে কন্যাগণ প্রসব করিবে, এবং সপ্তম ও অস্টম 

বৎসর বয়সে পুরুষ পুভ্রবান্ হইবে ! লোকে ব্যাধি, তস্কর 
ও ছুর্ভিক্ষ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্বক 
বনমধ্যে আশ্রয় গহণ করিবে । পাপিগণ ধরন্ধমার্গপ্রণেতা- 

দিগকে তিরক্ষার করিবে, নিন্দা করিবে, হিংসা করিবে । 

কলিষুগে শ্লেচ্ছগণ দেশের রাজা হইবে; দিজগণ তাহা- 

দিগের সেবা করিবে; বাঁ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণ 
অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়! পরস্পরের সঙ্করভাব প্রাপ্ত হইবে । 
লোকের কন্য। ভগিনী বিচার থাকিবে না । 

হে বিপ্রকুল! তৎতকালে নগর গাম ও ছুর্গাদিতে 

চৌরের ভয়ানক উপদ্রব হইবে ; লোকে তাহাদের আক্রমণ 
হইতে ধনসম্পত্তি নিরাপদে রাখিবার জন্য নানাপ্রকার 

কাঁষ্ঠযন্ত্র প্রস্তুত করিবে । প্রজাগণ দুর্ভিক্ষ ও করাঁদিতে 

পীড়িত হইয়। নিতান্ত দীনভাঁবে দেশান্তরে গমন করিবে । 

ঘোর কলিষুগে লোকে কপট বন্ধুত্ব করিতে প্রয়াস পাইবে, 

এবং স্বকার্য্য সিদ্ধ হইলেই চলিয়া যাইবে । ভিক্ষকগণ 

অর্থ ও উপাঁধির লোভে শিষ্য গৃহণ করিবে । পিতা, 

মাতা ও গুরুজনের বাক্য কেহ গুহা করিবে না। এইরূপ 

নানাপ্রকার পাপানুষ্ঠান দ্বারা কলিকালে মানব অশেষ 

যন্ত্রণা ভোগ করিবে । কিন্তু যাহার! হরিভক্তিপরায়ণ, 

তাহাদের পুণ্যানুষ্ঠানে সেই অনর্থকর কাল কিছুতে ই বাধ! 



৩৬৬ নারদীয় পুরাণ 

দিতে পারিবে না। কলিষুগে ফাহারা নিত্য হরিনাম 
কীর্তন করিবেন, তীাহারাই কৃতকৃত্য, তীহারাই ধন্য । 
হেদ্বিজগণ! কলিকালে ফাঁহার। শিবপুজা করেন, শিব 
নাম জপ করেন, তাঁহারা যথার্থ শিবতুল্য । বাসুদেব ও 

গঙ্গাধরের নাষ যাঁছাদের মুখে সর্ববদ1 উচ্চারিত হইতে 

থাকিবে, তাহাঁরাই কৃতার্থ; দুরন্ত কলি তাঁহাদের কোন 

অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই বিশাল সংসারে ভ্রষণ 
করিতে করিতে লোকে পুক্র, দার! ও ধনধান্য পাইতে 
পারেন, কিন্তু হরিভক্তি লাভ' অল্পে কাঁহাঁরও ভাগ্যে ঘটিয়। 

উঠে না । 

সনকুমার বলিলেন, “হে সর্বববেদবিদান্বর ! সেই 
ঘোর কলিকালে পাপিষ্ঠ লোকদিগের কি প্রকারে মুক্তি 
হইবে ? তাঁহাদিগের কি গতি হইবে ?” 

মনগুকুমারের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহর্ষি নারদ 
তাহাকে বিস্তর সাধুবাদ দান করিলেন এবং আনন্দে বলিতে 

লাগিলেন “হে মহীপ্রাজ্ঞ! সেই উপায় আমি আপনার 
নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি, সমাহিত মনে শ্রবণ করুন। 

হে মহাত্বন্! ইহা পরম গুহা, সর্ধবশাস্ত্রের সারভূত এবং 
সর্বলোকের হিতকর। এই স্থারর জঙ্গমাত্মক বিশাল 
জগৎ দৈবাধীন; যে যেরূপ কাধ্য করিয়া আসিয়াছে, 
তাহাকে তদনুরূপই ফলভোগ করিতে হয়। অতএব, 

দৈবই নকলের মূল। কিন্তু তাহ৷ বলিয়া! হতাশ হইতে নাই। 
নারায়ণকে শ্মরণ করিয়া! বেদবিহিত কার্যকলাপ সম্পাদন 

করিবে এবং তৎসমস্ত কর্ই নাঁরায়ণে অর্পণ করিবে । 
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পরমাত্বা বিষ্ণুতে সমস্ত কন্ম অর্পন করিলে তাহার পবিত্র 
নাম স্মরণমাত্র সমুদায়ই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে । এই ঘোর 
কলিযুগে হরিভক্তি ব্যতীত লোকের অন্য গতি নীই ; ইহা 
হইতেই সকলের সকল প্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা নিবারিত 
হইয়া থাকে । আহা! ধাহারা প্রকৃত হরিভক্ত, তাহারাই 

যথার্থ ভাগ্যবান; মানব ত ছার, দেবতাগণ তীহাদিগের 

পূজা করিয় থাকেন। ভগগ্ক্ত ব্যক্তিদিগকে কেহই: বাঁধা 
দিতে পারে না। হরিনাম, হরিনাম, পবিত্র হরিনাম 

আমার জীবন, আমার সার সর্বস্ব 1” 
সৃত বলিলেন, হে মুনীন্দ্রবর্গ! মহাত্মা নারদ মহর্ষি 

সনৎকুমারের নিকট হরিকথা কীর্তন করিয়া! সদ্য পরম মোক্ষ 
লাভ করিলেন। অতএব, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! এই পাপপূর্ণ 

ঘোর কলিষুগে হরিনাঁমই জীবের একমাত্র সহায় ; হরিনাম 

কীর্ভন করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হুইয়া পরমাঁগতি 

লাঁভ করিতে পারা যায় । কলিষুগে ফাঁহাঁরা ভক্তিনহকারে 

হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহারাই ধন্/, তীাহারাই কৃত- 

কৃতার্থ; দেই মহাত্াদিগের চরণতলে আমি বার বার 

প্রণাম করি ।” 

সমাগত | 










